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                                                    ПРОТОКОЛ 

  

№ 20 

 

Днес, 03.08.2022 г., от 16.00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

„Култура и духовно развитие” в Пленарна зала на Община Варна.   

В заседанието се включиха: 

  Мария Тодорова – Председател;  

  Веселин Вешев; 

  Даниела Димова;  

  Йорданка Проданова; 

  Николай Евтимов;  

  Николай Капитанов. 

  Петко Петков; 

  Христо Боев. 

 

 Не се включиха:   Антон Апостолов, Димитър Чутурков и Калин Михов.  

 

В заседанието се включи: г-жа 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 предложения от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22016585ВН/29.07.2022 г., № РД22016580ВН/29.07.2022 г. и № 

РД22016579ВН/29.07.2022 г., относно  удостояване на граждани с почетни 

звания и отличия на община Варна. 

           2. Разни. 

           

         Моля за Вашите мнения и становища. 

 

         Веселин ВЕШЕВ 

         Имаме предложение от с. Звездица получено на 6 юли за именуване на 

улици в селото. Предлагам да бъде включено за разглеждане в дневния ред 

на днешното заседание. 

 

          Мария ТОДОРОВА 

          Предлагам предложението за именуване на улици в с. Звездица да 

разгледаме на следващо заседание на комисията. 
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          Веселин ВЕШЕВ 

     Оттеглям предложението. 

          

Резултати от гласуването за приемане на проекта за дневен ред:  

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

Предложението се приема. 

 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Колеги, предлагам да  разгледаме  предложения от Кмета на община 

Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 г., № РД22016580ВН/29.07.2022 г. 

и № РД22016579ВН/29.07.2022 г., относно  удостояване на граждани с почетни 

звания и отличия на община Варна. 

 

           Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно 

развитие“ запозна комисията с предложенията от Кмета на община Варна 

относно удостояване на граждани с почетни звания и отличия на община 

Варна. 

  

        Предвид допусната техническа грешка в края на предложението 

предложи средствата вместо от т. 10 от програма „Спорт“ да бъдат 

осигурени от т. 8, което касае само Иван Иванов.   

 

       Мария ТОДОРОВА: 

        Колеги, на осн. чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на община Варна проектите за решения на Общинския съвет за 

присъждане на почетни звания се обсъждат от ПК "Култура и духовно 

развитие", като приетите от комисията решения за удостояване със званията 

"Почетен гражданин на Варна" и Почетен знак "За заслуги към Варна" - златен, 

заедно с цялата документация се представят в Председателския съвет на 

Общинския съвет за взимане на окончателно становище. Проектите за 

решения за удостояване с тези звания се внасят в Общинския съвет от неговия 

председател. 

 

       Председателят подложи на гласуване следния 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. № РД22016585ВН/29.07.2022 г., Общински 

съвет – Варна удостоява със званието „Почетен гражданин на Варна“ 

Михаил Николов Мутафов за забележителния му принос към театралното 

дело във Варна. 
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Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  званието 

по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. „Национални и 

градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, приложение № 24, 

програма „Международни и местни културни прояви“ от бюджета на Община 

Варна за 2022 г.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

   

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

Предложението се приема. 

 

       Председателят подложи на гласуване следния проект за решение № 2:  

 

       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 предложения 

от кмета на Община Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 г. и № 

РД22016580ВН/29.07.2022 г., Общински съвет – Варна удостоява Държавния 

куклен театър – Варна с почетения знак „За заслуги към Варна“ – златен, 

във връзка със 70-годишнината от създаването на театъра и за заслугите му в 

приобщаването на детската публика към стойностното сценично изкуство и 

утвърждаването му като културно средище в живота на жителите на морския 

град. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  званието 

по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. „Национални и 

градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, приложение № 24, 

програма „Международни и местни културни прояви“ от бюджета на Община 

Варна за 2022 г.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

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

Предложението се приема. 

 

       Председателят подложи на гласуване следния проект за решение № 3:  

 

       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 предложения 

от кмета на Община Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 г. и № 

РД22016579ВН/29.07.2022 г., Общински съвет – Варна удостоява 

Държавната опера – Варна с почетения знак „За заслуги към Варна“ – 
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златен, във връзка със 75-годишнината от създаването ѝ, за приноса ѝ в 

развитието на оперното изкуство във Варна и утвърждаването ѝ като един от 

водещите оперни театри в България. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  званието 

по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. „Национални и 

градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, приложение № 24, 

програма „Международни и местни културни прояви“ от бюджета на Община 

Варна за 2022 г.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

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

Предложението се приема. 

 

       Председателят подложи на гласуване следния 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. № РД22016585ВН/29.07.2022 г., Общински 

съвет – Варна удостоява господин Марко Атанасов Добрев с Почетен знак 

„За заслуги към Варна“ – златен за приноса му към варненската музикална 

култура от 70-те години на миналия век до наши дни. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  званието 

по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. „Национални и 

градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, приложение № 24, 

програма „Международни и местни културни прояви“ от бюджета на Община 

Варна за 2022 г.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

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

Предложението се приема. 

 

       Председателят подложи на гласуване следния 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. № РД22016585ВН/29.07.2022 г., Общински 

съвет – Варна удостоява господин Иван Стефанов Иванов с почетения знак 

„За заслуги към Варна“ – златен за приноса му към развитието и 

просперитета на варненския и на националния ни спорт.  
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Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  званието 

по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от приложение № 25, т. 8 

от програма „Спорт“  от бюджета на Община Варна за 2022 г.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

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

Предложението се приема. 

 

       Председателят подложи на гласуване следния 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. № РД22016585ВН/29.07.2022 г., Общински 

съвет – Варна удостоява Регионален телевизионен център - Варна с Почетен 

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

документирането на обществено-политическия, спортния и културния живот 

на Варна и във връзка с 50-годишнината му. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  званието 

по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. „Национални и 

градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, приложение № 24, 

програма „Международни и местни културни прояви“ от бюджета на Община 

Варна за 2022 г.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

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

Предложението се приема. 

 

      В точка  2 - „Разни“ няма постъпили материали. 

 
          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

         Край на заседанието: 16:44 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

                                                

     ____/П/___________                                         _____/П/____________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                        /Джемиле ЕМИНОВА/ 
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