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                                                    ПРОТОКОЛ 

  

№ 15 

 

 

Днес,  28.02.2022 г., от 16.00 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 

  Веселин Вешев 

  Даниела Димова  

  Димитър Чутурков 

  Йорданка Проданова 

  Николай Евтимов 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

 

 Не се включиха:   Калин Михов и  Христо Боев 
 

         В заседанието участва и г-жа Антония Йовчева – директор на дирекция 

„Култура и духовно развитие“ в община Варна. 
 
 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следния проект за 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Избор на жури за удостояване с награда “Варна”, съгласно чл. 6, ал. 

1 от Статута за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в 

областта на културата. 

  2.  Разни. 

 

  Моля за Вашите мнения и предложения. 

 

Веселин ВЕШЕВ 

Искам в дневния ред да бъде включено за разглеждане на предложение 

от групата на ПП „Възраждане“ в Общински съвет-Варна с рег. № 

РД22001134ВН/20.01.2022 г., относно допълване на обемните надписи 

VARNA с обемни надписи Варна изписани на кирилица.   
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Мария ТОДОРОВА 

Предложението е изпратено за становище до дирекция „Култура и 

духовно развитие“ и след като получим отговор ще го разгледаме на 

следващо заседание на комисията. 

 

Веселин ВЕШЕВ 

Добре, ще изчакаме становището на администрацията. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Благодаря. 

 

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 изберем жури за удостояване с награда “Варна”, 

съгласно чл. 6, ал. 1 от Статута за присъждане на награда “Варна” за ярки 

постижения в областта на културата. 

           До 1 март съгласно Статута ПК „КДР“ следва да избере състава на 

журито, в което да участват изтъкнати творци, дейци на културата, 

организатори, мениджъри и обществени дейци, живеещи във Варна. 

           Председател на журито по право е председателят на комисията, както 

и някои от членовете традиционно са носителите на награда „Варна“ за 

предходната година.  

 Предлагам състав на журито, както следва: 

  Мария Тодорова – председател в качеството на председател на ПК 

„Култура и духовно развитие“ по право, съгласно чл. 6, ал. 1, изречение 3 от 

Статута за  присъждане на награди "Варна" за ярки постижения в областта на 

културата.  

и за членове: 

 2. Станислав Пенев е носител на голямата награда „Варна“ за 2021 г. 

за цялостно творчество и изключителни постижения и принос в 

националната културата. Той е български маринист и автор на любовна 

лирика, преводач от няколко езика, главен редактор и  организатор на 

националния вестник за литература, изкуство и обществен живот в. 

„Литература и общество" (от 2009 г.), издаван в гр. Варна,  член на Съюз на 

българските писатели, член на УС на Съюз на независимите български 

писатели, председател на Сдружение литературно общество - Варна, 
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съпредседател на Съюз на европейски писатели и писатели от други 

континенти. 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. 

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 „Морски свят“ за активно писателско и журналистическо 

участие в обществения живот, свързано с морето за 15 август – Ден на 

Варна, Национална литературна награда „Йосиф Петров“ 2020 г. на Съюза 

на независимите български писатели  

            3. Зоя Черешарова е магистър - СУ „Св. Климент Охридски“, 

специалност „Телевизионна журналистика“ 

Работила е в Радио - Варна и ТВ „Херос“ като  репортер и водещ на 

новини. 

От 2001 г. е в РТВЦ-Варна, репортер, редактор, водещ на „Новини“, 

водещ на  предаване „България днес“, автор на документални филми,  

Понастоящем е изпълнителен продуцент на „Актуални и блокови 

предавания“. 

Представлява екипа на РТВЦ „Варна“ – носител на награда „Варна“ в 

направление „Кино“. 

          4.Румяна Петрова ( известна като „Госпожа Виола“) е музикант с 

утвърдена международна кариера на три континента – Европа, Северна 

Америка и Южна Африка. С две магистратури - Музикална педагогика и 

Изпълнителско изкуство и докторантура в областта на Изпълнителско 

изкуство.  

През 1999 емигрира в САЩ, където заема позиция на водач виоли в 

камерен оркестър и свири в струнен квартет. Като камерен музикант и 

солист осъществява над 15 концерта в легендарната зала Карнеги хол в Ню 

Йорк, както и много турнета във Вашингтон, Бостън, Маями, и други 

градове по източното крайбрежие на САЩ.  

Преподава в продължение на 10 години в Консерваторията Бруклин в Ню 

Йорк и в музикалната школа Страдивари в Маями.  

Провежда активна дейност за популяризирането на българската 

музика в чужбина, за което получава Годишната награда на фондацията 

„Bulgarian Virtuosi” през 2003 г.  

Има присъдена Голямата награда за цялостни постижения на БАРОК 

(Българската асоциация на работодателите в областта на културата) за 2019 

г. От декември 2019 е директор на НУИ „Добри Христов“ – Варна.  

          Под нейното ръководство училището бе наградено с награда „Варна“ 

за 2021г в направление „Музика“. 
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5. Юлиян Станев – е завършил висшето си образование в Академия 

за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив, специалност - 

Българска хореография, степен – Магистър 

От 1993г. Главен художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл 

“Варна” и  Председател на Народно читалище “Христо Ботев” – Варна. 

Основател и организатор съвместно с неговия баща Белчо Станев на 

Международният фолклорен фестивал във Варна. 

Основател и организатор съвместно с НЧ „Христо Ботев” на 

фестивала на етносите в България “България за всички” във Варна. 

Основател и организатор съвместно с НЧ „Христо Ботев” на 

фестивала за модерен балет “Празник на танца” във Варна. 

Член  и представител за гр. Варна  на национална секция на 

Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и 

традиционни изкуства към ЮНЕСКО. 

Член на управителния съвет на Асоциация на хореографите в 

България.                          

Преподавател по български танци и фолклор в Германия, Австрия, 

Белгия и Норвегия. 

Носител на награда „Варна“ – 2021 в направление „Танц“. 

 

6. Светлана Вълкова е завършила българска филология - магистър в 

СУ „Св. Климент Охридски”. 

В БНР-Радио Варна работи от 1996 година като репортер, новинар, 

редактор, водещ на информационно-музикални програми и авторски 

предавания. 

Понастоящем е автор и водещ на предаването за култура „Гравитация 

нула”, както и ководещ на предаването „Архитектурата на Стара Варна“. 

Публикации: стихотворения, статии и интервюта в регионални 

вестници, в интернет сайтове и в списанията „Алтера” и „Знаци”.  

Награди: “Златна маска”/2004, 2014/ от Драматичен театър – Варна за 

професионално отразяване дейността на културния институт, носител на 

званието “Кавалетно перо” /2004 и 2005/ от варненската галерия “Кавалет” 

за изключително професионално и творческо отразяване на художествения 

живот във Варна и за принос в духовното израстване на съвременника, 

годишна журналистическа награда /2006/ от галерия “Буларт” – Варна, 

Първа награда “Златен чадър” в категорията “радиопредавания за култура” 

от 11 Фестивал “Международни медийни събития” – Албена 2005 за 

предаването “Вечерен тромпет”, Специална награда на Руския културен 

институт на Фестивала на програмите за култура, организиран от НДК  

„Осмата муза” 2007, Специална награда на Регионалния исторически музей 

– Русе на фестивала “Българската Европа” 2008 за предаването “По следите 

на изгубеното време” – съвместен проект с РИМ – Варна. 
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Носител на Награда „Варна” 2013 за журналистика за предаването 

„Неизвестно за известното”, в съавторство с Борислав Дряновски.  

Носител на Награда „Варна” 2021 за журналистика за предаването 

„Архитектурата на Стара Варна“, в съавторство с Християн Облаков. 

 

7. Светослав Станиславов е завършил магистърска степен с отличие 

и „Най-добра дипломна работа“ в катедра „Жилищни сгради“ в 

Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през 2003 

година. През същата година започва професионалната си кариера като 

партньор в архитектурно студио във Варна.  

През 2012 година основава своя практика под името STARH, като 

работата му покрива обекти от различни мащаби в направления жилищна, 

ваканционна и офисна архитектура. През 2020 година открива офис и в град 

София. 

През годините създава внушително портфолио от реализирани обекти, 

които остават разпознаваеми. Формулата, която арх. Станиславов 

утвърждава, е постоянен стремеж към постигане на баланс между естетика, 

функционалност и висококачествен дизайн, които да устоят във времето.  

Управляваното от него архитектурно студио е носител на национални 

и международни награди, част от които са: Сграда на годината, АрхИнова, 

Architecture MasterPrize, Architizer A+ Award, IDA Design Awards, A’Design 

Awards и BigSEE, номинации Building of the Year на ArchDaily. 

Носител на награда „Варна“ за 2021г  в направление „Архитектура“. 

 

          Председателят подложи на гласуване следния  

 

проект за решение:  

           

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

за ярки постижения в областта на културата – 2022 г.  ПК „Култура и 

духовно развитие“ избира жури в състав, както следва:  

Председател - Мария Тодорова -  Председател  на ПК „Култура и 

духовно развитие“ 

и членове:   2. Станислав Пенев  

                 3. Зоя Черешарова 

4.Румяна Петрова 

5. Юлиян Станев 

6. Светлана Вълкова 

7. Светослав Станиславов 

 

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

      Предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА 

 

        В точка „Разни“ се проведоха дебати, във връзка с предложение с рег. 

№ РД22001944ВН/28.01.2022 г., относно подобряване на работата на фонд 

„Култура“ – Варна.  

На следващо заседание на комисията ще бъде обсъдено 

финансирането на фонд „Култура“ и препоръките за работа на фонда, които 

са постъпили. 

 
             Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

         Край на заседанието: 16,45 ч. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     _____/П/__________                                        _______/П/__________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                        /Джемиле ЕМИНОВА/ 


