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                                                    ПРОТОКОЛ 

  

№ 21 

 

Днес,  28.11.2022 г., от 15.00 часа се проведе заседание на ПК „Култура 

и духовно развитие” в Пленарна зала на Община Варна.   

В заседанието присъстваха: 

  Мария Тодорова – Председател;  

  Антон Апостолов; 

  Веселин Вешев;  

  Димитър Чутурков, 

  Йорданка Проданова; 

  Николай Евтимов; 

  Николай Капитанов; 

  Петко Петков; 

  Христо Боев. 

 

 Отсъстват: Даниела Димова и Калин Михов. 

 

В заседанието участват:  

Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна,   

Десислава Георгиева – началник отдел към дирекция „Култура и 

духовно развитие“,  

Игор Лазаренко – директор на РИМ – Варна и  

Андрей Иванов – старши специалист участъков техник в кметство 

„Звездица”. 

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД 

  

1. Разглеждане на предложение от Станислава Христова – кмет на 

кметство „Звездица” с рег. № РД22014409ЗВЦ-001ВН/05.07.2022 г., относно 

именуване на улици в с. Звездица, община Варна. 

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

с рег. № РД22022231ВН/17.10.2022 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 

сводове и стени на термите за обезпечаване на безопасността на посетителите.   

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

РД22022231ВН-001ВН/01.11.2022 г. и № РД22022231ВН-002ВН/02.11.2022 г. 

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

 

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 предложение от Станислава 

Христова – кмет на кметство „Звездица” с рег. № РД22014409ЗВЦ-

001ВН/05.07.2022 г., относно именуване на улици в с. Звездица, община 

Варна. 

 

Изпратено ни е писмо от кметство „Звездица” с рег. № 

РД22025498ЗВЦ-001ВН/28.11.2022г във връзка с допусната техническа 

грешка в осевите точки за именуването на улица „Телец“. Знаете, че 

съгласно Наредбата на Общинския съвет за именуване и преименуване на 

обекти с общинско значение на територията на Община Варна, респ. за 

спазване на изискванията, е важно точното идентифициране на обекта, 

който се именува.  От материалите, които имате от о.т. 642 до о.т. 652 и о.т. 

603 с наименованието улица „Телец“; 

 

Андрей Иванов – старши специалист участъков техник в кметство 

„Звездица” запозна членовете на комисията с предложението за именуване 

на улици в с. Звездица, община Варна и с осъществената в кметството 

процедура, инициирана по искане на граждани от населеното място. 

  

        Председателят подложи на гласуване следния проект за  

Решение № 1:  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за 

именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на 

Община Варна и по предложение от Станислава Христова - кмет на кметство 

Звездица, община Варна с рег. № РД22014409ЗВЦ-001ВН/05.07.2022 г. и № 

РД22025498ЗВЦ-001ВН/28.11.2022 г., Общински съвет – Варна именува 

улици, находящи се в с. Звездица, община Варна, както следва: 

1.От о.т. 640 до о.т. 603 с наименованието улица „Скорпион“; 

2. От о.т. 661 до о.т. 645 с наименованието улица „Стрелец“; 

3. От о.т. 642 до о.т. 652 и о.т. 603 с наименованието улица „Телец“; 

4. От о.т. 640 до о.т. 298 с наименованието улица „Дева“. 
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Резултати от гласуването: „За“ – 8, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 1. 

Предложението се приема. 

                   

ВТОРА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Игор Лазаренко – директор 

на РИМ – Варна с рег. № РД22022231ВН/17.10.2022 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 сводове и стени на термите за обезпечаване на безопасността 

на посетителите.   

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

РД22022231ВН-001ВН/01.11.2022 г. и № РД22022231ВН-002ВН/02.11.2022 г. 

    

Игор Лазаренко – директор на РИМ – Варна запозна членовете на 

комисията с необходимостта от осигуряване на средства за архитектурно-

археологически паметник на културата с национално значение „Римски 

терми на Одесос“ – гр. Варна. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Искам да ви припомня, че с решение от миналата година т. 1 от протокол 

№13/28.10.2021 г. подкрепихме предложението и необходимите средства в 

размер на 175 480 лв. Предвид, че сумата не бе заложена в бюджета за 2022г, 

в момента е необходимо да им бъдат осигурени финансови средства в размер 

на 90 745 лв., за да могат да започнат спешни ремонти с оглед запазване на 

паметника и безопасността на посетителите. 

Общинската администрация чрез писмо от директора на дирекция КДР 

изразяват становище за подкрепа на искането. 

   

         Председателят подложи на гласуване следния проект за  

Решение № 2: 
 

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

връзка с предложение от Игор Лазаренко – директор на РИМ Варна, 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 на 90 745 лв. за 

осъществяване на нетърпящи отлагане консервационно-реставрационни 

дейности на обекта 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 „Римски терми на Одесос“ – гр. Варна при 

изготвянето на проектобюджета на Община Варна за 2023 година. 
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Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

      В точка  3 - „Разни“ няма постъпили материали. 

          

     Мария ТОДОРОВА 

      Давам думата по искане на г-н Петков да ни представи информация за 

обществено значим проект, от който бихме могли да придобием ново 

знание, както и предвид качеството ни на общински съветници същата да ни 

е полезна в работата ни. 

 

         Петко ПЕТКОВ 

         Искам да запозная членовете на комисията с проект „Функционална 

грамотност“ и по-точно с факта, че при всички проведени изследвания сред 

децата сме на 160-то място по функционална грамотност или с други думи 

казано - четене с разбиране. В рамките на една година осъществихме и 

финализирахме този амбициозен проект, насочен към възрастта на децата, в 

която се формира функционалната грамотност - в 8-9 годишна възраст. В 

интернет-страницата има раздели за ученик, за учител и за родител. В графа 

ресурси има две видеа насочени към родители, указания за работа на 

учители и как да се учи на грамотност. Това е направено от ученици и 

учители в училището. Представихме го тази събота, отзивите бяха 

невероятни. Ако представлява интерес за Вас, предлагам да бъде 

популяризирано. 

 
          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

         Край на заседанието: 15:32 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     _____/П/__________                                         ______/П/___________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                        /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 


