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ПРОТОКОЛ 

  

№ 7 

 

Днес  07.08.2020 г. от 14.00  часа се проведе заседание на ПК “Култура 

и духовно развитие”. 

На заседанието присъстваха: 

  Димитър Чутурков - Председател  

  Антон Апостолов 

  Йорданка Проданова 

  Милена Димова 

  Мария Тодорова 

  Николай Евтимов 

  Петко Петков 

  Стела Николова 

  Христо Боев 

 

 Отсъства: Калин Михов и Костадин Костадинов. 

 

 

 Присъстваха още: г-н Коста Базитов – заместник-кмет на Община 

Варна и адв. Росица Николова – адвокат довереник към Общински съвет - 

Варна.    

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”,   предложи 

заседанието да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Номинации за присъждане на Голяма награда „Варна” и награда 

„Варна” за ярки постижения в областта на културата.    

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

РД20014975ВН/07.08.2020 г., относно  удостояване на граждани с почетни 

звания и отличия на община Варна. 

3. Разни. 

 

Има ли предложения по дневния ред? 

 

Стела НИКОЛОВА 

Аз смятам, че не е нормално да се обявява дата за комисия за 

понеделник 10 август, след което да се отменя и да се обявява по ранна 

дата от тази. Всеки един от нас е зает човек има работа и ангажименти и 

това изобщо не е нормално и не се случва за първи път. Умолявам 
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ръководството на комисиите и на Общинския съвет да цени и нашето 

време. Ние сме тук, защото гражданите на Варна са ни избрали и сме 

отговорни към това, но това също на нас ни струва усилия, нерви и време, 

както и на нашите клиенти, работодатели и т.н. Благодаря Ви много. 

  

Димитър ЧУТУРКОВ 

Имате абсолютно право и ще се постараем за в бъдеще да бъдем по –

точни.   

Предлагам да гласуваме дневния ред. 

 

Резултати от гласуването: за - 8 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме номинации за присъждане на Голяма 

награда „Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на 

културата.    

Искам само да напомня, че за присъждането на награда „Варна“ 

избрахме жури, което трябваше да обсъди предложенията. Журито беше в 

следния състав: 

1. Димитър Чутурков – Председател;  

2. Ангел Дюлгеров; 

3. Евгения Паскова; 

4. доц. д-р Мария Кърджиева; 

5. арх. Мартин Христов  

6. Стоян Радев. 

7. Виолета Тончева. 

 Специално внимание обърнахме на отделните направления. Имаше 

разговори с творческите съюзи и с организации, за да им напомним  за 

участието им в тези награди. На второто заседание бяха разгледани 

номинациите, като имаше и кандидати които не отговарят на условията. 

Накрая на трето заседание с тайно гласуване бяха определени и 

номинациите за присъждане на награда „Варна“. Наградите трябваше да 

бъдат връчени на 24 май, но поради пандемията бяха отложени за 15 август 

празника на Варна. Достатъчно време бяха качени и на сайта на Общински 

съвет – Варна и всички имахте възможност да се запознаете с номинациите. 

 

Колеги предлагам да зачета проекта за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1 и  чл. 6, ал. 8 

от Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в областта 
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на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението от 7 май 2020 

г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за 

ярки постижения в областта на културата за 2020 г. на следните творци и 

творчески колективи: 

 

 ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 

Петър Тодоров – за ярки постижения и принос в изследването и 

съхраняването на паметта за културата на Варна в 8-томната поредица 

„Енциклопедия Варна“ на изд. „Морски свят“. За „Енциклопедия Варна. 

Театър“, 2019 г., първо подобно издание в България, посветено на 

сценичните изкуства в нашия  град.  

 

І. ЛИТЕРАТУРА 

 

Валентин Димитров – за книгите му „Най-доброто от най-добрите. 

Антология на съвременния рускоезичен афоризъм“ и „Афористичен 

тандем“ (със сръбския писател Александър Чотрич).  

  

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

  

Венелин Иванов – за уникалните проекти и дръзновените идеи като 

художник, който налага високи художествени стойности в изобразителното 

изкуство. 

ІІІ. ТЕАТЪР 

  

Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ - Варна 

- за постановъчен екип, изпълнители и актьорски състав и художествените 

достойнства на спектакъла „Само за жени“ от Дарио Фо. 

 

 Стоян Стоянов – за ярко актьорско постижение в ролята му на 

Лисугера в спектакъла за възрастни „Лисугерът“ по Сл. Мрожек, за дълбоко 

проникване във философията на образа и човещина в детайлите, които 

даряват сценичен живот на литературния герой. 

 

                                              

                                         ІV.  МУЗИКА 

            Няма номинации. 

 

                                                V. ОПЕРА 
(изпълнителско изкуство). 

  

Екипът на Държавна опера към ТМПЦ – Варна – за постановъчен 

екип и изпълнители - симфоничен оркестър, солисти, хор и балет на 
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Държавна опера – Варна и за високите художествени постижения на 

мащабната постановка „Княз Игор“  - опера в 4 действия и пролог от 

Александър Бородин. 

  

VІ. ТАНЦ 

           Няма номинации. 

 

VІІ. КИНО 

 

 Мариета Бобева– режисьор и ръководител на РТВЦ-Варна за 

реализиране на телевизионната поредица „Опера на открито“ и принос в 

представянето на варненските културни институти, събития и личности в 

националния телевизионен ефир. 

  

                                         VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

           Няма номинации. 

 

IХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

 

       Екипът на БНР - Радио Варна – за оригиналния замисъл да отбележи 

85-годишнина на обществената медия през 2019 година с 85 специални 

събития, ориентирани към цялата варненска общественост. За високите 

професионални критерии и отстояване на собствен стил през годините, за 

приемствеността между традиция и съвременност, разширяването на 

младежката аудитория и последователното отношение към културата на 

Варна. 

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.   

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 8 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложениe от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20014975ВН/07.08.2020 г., относно удостояване на 

граждани с почетни звания и отличия на община Варна. 

Г-н Базитов проведе публичното обсъждане на предложенията за 

удостояване на граждани с почетни звания и отличия на община Варна. 
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Давам думата на г-н Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна. 

  

Коста БАЗИТОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Във връзка с условието, което статута поставя пред нас, като 

общинска администрация – създадохме условия и възможности 

инициативни комитети да направят предложения за почетни граждани на 

Варна. Спазвайки този статут проведохме на 29.07.2020 г. публично 

обсъждане на предложените кандидатури. На публичното обсъждане 

присъстваха инициативните комитети, които издигат кандидатите за 

почетни граждани, от който има изготвен протокол. Искам да споделя, че 

имаше направени четири предложения за почетни граждани. Моите 

встъпителни думи са свързани със статута и възможностите, които 

предполага този статут, защото споделям, че в последните и не само в 

последните години, винаги когато става дума за почетни отличия 

изискванията на гражданите и след това в общинския съвет се е получавало 

такава дискусия – да бъдат по-ясни критериите, на които да отговарят 

почетните граждани. Разбира се, че това че всеки статут подлежи на промяна 

или на усъвършенстване, но този статут на базата на който работим ни 

предоставя седем възможни направления, в които могат да бъдат издигнати 

номинациите за почетните граждани. Това го споделих и го споделям на 

всички обсъждания, на които присъствам и организираме, защото ние 

заедно организираме с общинския съвет и администрацията. Заедно 

председателя и кмета организират публично обсъждане. Моето мнение 

изказано и тогава, и сега пред вас е, че трябва много внимателно да 

преценяваме предложенията за почетни граждани. Да се удостояват с тези 

звания граждани, които имат наистина, които са изпълнили тези изисквания 

в статута в чл. 2 и не би трябвало да има противоречия от какъвто и да било 

характер – административен, професионален или политически в дневния 

ред, когато обсъждаме почетните граждани.   

Първото предложение, което беше направено е за проф. Красимир 

Димитров Иванов със званието „Почетен гражданин на Варна“. 

Предложението е постъпило от проф. Боян Медникаров. Има много 

съпътстващи подкрепящи писма и становища от много организации. На 

самото обсъждане проф. Бакалов – представител на Военноморското 

училище взе отношение и подкрепи кандидатурата. Кап. I ранг Великов, 

заместник-началник по чуждоезиково обучение във Военноморското 

училище също. Проф. Йотова – председател на съюза на учените във Варна, 

детски ендокринолог в УМБАЛ „Св. Марина“ взе участие, подкрепи 

активно предложението. Проф. Костадинова – директор на Дирекция 

„Международно сътрудничество, акредитация и качество“ в Медицинския 

университет и бивш заместник-ректор на Медицинския университет 

подкрепи много активно. Аз споделих и своето мнение, защото съм работил 

много активно, като областен управител, за тази си част и за общественото 
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признание, което получава тази поетапност и уважение, което има в 

Медицинския университет към всички ректори и ръководители на 

Медицинския университет. Това беше моят аргумент в двете части.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Колеги, мнения, съображения? Достатъчно така обществено известна 

личност е професора. Той действително, като мое мнение мога да кажа за 

двата мандата, през които беше ректор изведе медицинския университет 

като едно действително като един европейски университет с множество 

чуждестранни студенти, които дават и друг облик и на Варна, като 

университетски град. Беше подчертано даже, че тъй като техни близки, 

познати идват, посещават града заради студентите, които учат тук – това 

довежда, води до това Варна действително не само в областта на науката, на 

образованието, но и като курортен център да се рекламира чрез тези връзки, 

които съществуват.  

 

Коста БАЗИТОВ 

Нека да споделя, защото може да има въпроси за всички кандидатури 

– в тези направления още един път, това е героична постъпка в мирно и 

военно време – едното направление. За проектиране и строителство на 

града, неговите райони, паметните му сгради – второто направление. За 

ръководство и активно участие в изграждането и развитието на Варна, за 

творческа дейност внесла голям принос в националната култура и прославил 

града и страната ни. За спечелени златни олимпийски медали. За ярки 

постижения в образованието, науката и техниката, получили световно 

признание. И за благотворителна дейност провеждана в големи мащаби и 

продължително време. Тези направления търсете и мястото на 

предложените кандидатури при вашето гласуване и след това при 

гласуването в Общинския съвет. Благодаря. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Колеги, който е съгласен с номинацията за удостояване на проф. д-р 

Красимир Иванов със званието „Почетен гражданин на Варна“, моля да 

гласува. 

  

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Коста БАЗИТОВ 

Втората кандидатура е за удостояване с „Почетен гражданин“ на, 

Надежда Парушева. Постъпило е предложение от плувния спортен клуб 

„Черно море“ за г-жа Парушева. В протокола ще видите подкрепящите от 

съвета. Валентин Пантелеев – бивш общински съветник, председател на 

комисията по „Младежки дейности и спорт“ подкрепя кандидатурата. 
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Юлиян Атанасов – журналист, който се занимава много активно също и с 

плувния маратон „Варна – Галата“, подкрепя кандидатурата. Заместник-

председателя на спортен клуб „Черно море“ – Миролюб Паданов, 

предложението е от спортния клуб, подкрепя предложението на 

обсъждането. Денислав Цеков – това е главен съдия на „Варна – Галата“, 

международен съдия по плувни спортове, подкрепи предложението. И 

няколко минути преди самото заседание ми се обади г-жа Калина 

Попстефанова, за да подкрепи предложението на г-жа Парушева за 

„Почетен гражданин на Варна“.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Благодаря Ви. Изслушахте резултатите от общественото обсъждане. 

Мнения по направеното предложение? Беше многократно изтъквано при 

обсъжданията, че тя е един от така дългогодишните деятели, които 

утвърждават плувния маратон „Варна – Галата“, който е от национално 

значение. Така че това като също принос за утвърждаване на Варна, като 

спортна столица на летните спортове.  

Колеги, който е съгласен с номинацията за удостояване на Надежда 

Парушева със званието „Почетен гражданин на Варна“, моля да гласува. 

  

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Коста БАЗИТОВ 

Следващото предложение за „Почетен гражданин“ е за Мариус   

Донкин. Постъпило е предложение от инициативен комитет от 11 човека, 

които предлагат директора на Националния театър „Иван Вазов“, варненец, 

за „Почетен гражданин на Варна“. Подкрепящи слова и така много 

аргументирани бяха Сия Папазова, която е ръководител на детско-

юношеския театър „Златното ключе“. Януарий Вичев – бивш общински 

съветник е също от инициативния комитет. Румяна Радушева – присъстваше 

и тя, гражданка, която подкрепи този, това предложение. Стен Лазаров 

присъстваше – и той също изказа подкрепа за предложението. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Благодаря. Освен това искам да допълня, че той е създател на 

фестивала „Моноспектакли под звездите“ във Варна. Бил съм на тези 

спектакли, едно направление като за моноспектакли, които действително 

направиха крачка напред при утвърждаването на този жанр. И смятам, че е 

гордост за варненци, че директора на Националния театър, който е не само 

административен ръководител и утвърден актьор, който има и задачата, не 

леката задача да работи и с множество режисьори, които знаете всеки от тях 

е личност, която има свое виждане, свои предпочитания. И успя за времето, 



 
 

8 
 

което оглавява тази институция да балансира и да направи така, че театъра 

да върви напред.  

 

Колеги, който е съгласен с номинацията за удостояване на Мариус   

Донкин със званието „Почетен гражданин на Варна“, моля да гласува. 

  

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Коста БАЗИТОВ 

Четвъртото предложение за „Почетен гражданин“ е за журналиста 

Николай Николов Увалиев – имате всички неща, които са в документите 

представени от инициативния комитет. Подкрепящи в дискусията, която 

имаше по повод това предложение беше направено от инж. Иван Генов – 

подкрепи кандидатурата. Адв. Петрова – бивш депутат, тя подкрепи също. 

Вълчо Друмев – бивш общински съветник и общественик се изказа в 

подкрепа на кандидатурата. Денислав Цеков – също, той подкрепи и 

предната кандидатура, за която става дума. В крайна сметка пропуснах, тъй 

като в протокола Даниела Стойнова със закъснение дойде, но тя изрази 

подкрепата за Мариус Донкин много активно. Не е споделила тука за 

Николай Увалиев нищо, а само за Мариус Донкин в протокола, тъй като 

дойде по-късно, даде своя вот и подкрепи кандидатурата на Мариус Донкин.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Колеги смятам, че трябва да бъдем коректни – искам да ви 

информирам, тъй като може да възникне на сесията въпрос. Николай 

Увалиев през 2016 г. е получил награда „Варна“ за цялостна дейност, като 

създател и главен редактор на електронното издание „Библиотека – паметта 

на българите“. Така че това е фактически втора награда, която се предлага 

за тази му дейност. Мнения и съображения? 

 

Коста БАЗИТОВ 

Аз не случайно прочетох седемте направления и насочих вниманието 

на всички към тези седем направления, но не искам да взимам отношение, 

защото представлявам само организационната работа на дейността. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Колеги, който е съгласен с номинацията за удостояване на Николай 

Увалиев със званието „Почетен гражданин на Варна“, моля да гласува. 

  

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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Преминаваме към разглеждането на предложенията за почетен знак 

„За заслуги към Варна“. 

    

Първото предложение е от Центъра по хидро- и аеродинамика, ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ и Териториалната организация на НТС – Варна, за 

удостояване на проф. д-р инж. Румен Кишев с почетен знак „За заслуги 

към Варна“ – златен, за приноса му в развитието на морската наука и 

образование. Служи във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ и в 

Научноизследователския институт към ВМС. От 2013 г. проф. Румен Кишев 

е ръководител на Центъра по хидро- и аеродинамика.  Автор е на повече от 

80 научни публикации; ръководил е или е участвал в 98 научни, научно-

технически и приложни разработки. Оглавявал е повече от 30 

научноизследователски проекта по научни програми на ЕС и по 

изследователски програми на НАТО. Има съществен принос за успешното 

осъществяване на Проекта за модернизация и реконструкция на рибарското 

пристанище в м. Карантината.  

    Няма да участвам в гласуването, тъй като работя в Центъра по хидро- 

и аеродинамика. 

Колеги, който е съгласен с номинацията за удостояване на проф. д-р 

инж. Румен Кишев с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, моля 

да гласува. 

  

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

Димитър Чутурков не участва в гласуването. 

 

      Второто предложение е от Инициативен комитет от 27 души към СУ 

„Св. Иван Рилски“ – Варна, за удостояване на Янка Митева с почетен знак 

„За заслуги към Варна“ – златен, за принос към българското хорово 

изкуство и популяризирането му във Варна, България и по света. Била е 

преподавател от 1968 до 2001 г. в любимото училище. Базов учител и 

диригент към Департамента за информация, квалификация и продължаващо 

образование на Шуменския университет. Кандидатурата й е придружена от 

26 препоръки и подкрепящи писма. 

 

Коста БАЗИТОВ 

С огромно удоволствие искам да кажа, че това е един учител, който не е 

хората, които са публично известни и за тях може да говорят техните 

ученици. Личното ми познанство и работата ми през тези години с нея в 

системата на образование ми дават основание да Ви мотивирам да 

подкрепите номинацията на един учител. На територията на град Варна има 

57 училища и над 3 500 учители. Този учител заслужава тази награда. 

Благодаря. 
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Колеги, който е съгласен с номинацията за удостояване на  Янка 

Митева с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, моля да гласува. 

  

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Третото предложение е от Инициативен комитет от  9 души за 

удостояване на Фолклорния ансамбъл „Варна“ с почетен знак „За заслуги 

към Варна“ – златен, за принос в популяризиране на българската народна 

музика у нас и в чужбина. Ансамбълът съществува вече 60 години и е сред 

най-добрите фолклорни формации в България, с доказан принос в 

изследването и сценичната реализация на българския фолклор.  Фолклорен 

ансамбъл „Варна“ е изнесъл 2100 концерта пред повече от 200 000 зрители 

от 28 страни на света в Африка, Америка, Азия и Австралия.   

Фолклорен ансамбъл „Варна“ е неизменна част от културния календар 

на Община Варна, както и в националните и международни фолклорни 

фестивали. 

Колеги, който е съгласен с номинацията за удостояване на  

Фолклорния ансамбъл „Варна“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – 

златен, моля да гласува. 

  

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Четвъртото предложение е от Инициативен комитет от 5 души за 

удостояване на Народно читалище „Васил Левски – 1945“ – Варна, с 

почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, за 75-годишната му работа 

„на ползу роду“. Читалището съхранява и поддържа националните и 

местните културни традиции и ценности. С художествените си постижения 

творческите състави към читалището са извоювали висок престиж във 

Варна, в страната и в чужбина. Между тях специално внимание заслужава 

Гайдарският оркестър „Диньо Маринов“ – уникален състав, извоювал 

множество национални награди, както и признание в Гърция, Молдова, 

Румъния, Франция, Унгария, Хърватска, Египет.   

 

Колеги, който е съгласен с номинацията за удостояване на  Народно 

читалище „Васил Левски – 1945“ – Варна с почетен знак „За заслуги към 

Варна“ – златен, моля да гласува. 

  

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

   След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до Председателския съвет, а именно: 
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ПК “Култура и духовно развитие” разгледа предложение от Кмета на 

община Варна с рег. №  РД20014975ВН/07.08.2020 г., относно удостояване 

на граждани с почетни звания и отличия. 

 Комисията взе следното решение: 

 ПК „Култура и духовно развитие“ подкрепя номинацията за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на Варна“ по 

горецитираното предложение, а именно: 

 1. проф. д-р Красимир Иванов - за изключителните му заслуги като 

многогодишен лекар и преподавател по медицина и блестящ администратор 

в сферата на здравеопазването. 

 2. Надежда Парушева - за половинвековния й принос към 

варненския спорт и заслугите й за издигането на авторитета и спортната 

слава на Варна. 

 3. Мариус  Донкин - за значимия му принос в развитието на 

театралното изкуство в България. 

  4. Николай   Увалиев – за заслугите му в популяризирането на 

древната българска, и в частност варненска, култура и история. 

  ПК „Култура и духовно развитие“ подкрепя номинациите за 

удостояване със Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен по 

горецитираното предложение, а именно: 

   1. проф. д-р инж. Румен Кишев - за приноса му в развитието на 

морската наука и образование. 

2.Янка Митева – за принос към българското хорово изкуство и 

популяризирането му във Варна, България и по света. 

3.Фолклорния ансамбъл „Варна“ с главен художествен 

ръководител Юлиян Станев – за принос в популяризиране на българската 

народна музика у нас и в чужбина. 

4. Народно читалище „Васил Левски – 1945“ – Варна с 

председател Лиляна Савова – за 75-годишната му работа „на ползу роду“. 

    Средствата съгласно Статута за удостояване с почетни звания и 

отличия на Община Варна в размер на 32 000 лв. (тридесет и две хиляди 

лева) да бъдат осигурени от Бюджета на Община Варна за 2020 г. на 

дирекция „Култура и духовно развитие“ – I. Национални и градски 

празници, т. Почетни звания и отличия. 

   Препраща горецитираното предложение, ведно с документацията за 

обсъждане от Председателския съвет при Общински съвет – Варна за 

вземане на окончателно становище. Съгласно чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна проектът за 

решение за удостояване с тези звания се внася в Общинския съвет от 

неговия председател.   
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 Остава само за комисията и за всички, които се интересуват от 

празника на Варна, защото там ще бъдат и може би тези, които са 

номинирани, трябва да бъдат уведомени. 

 

Коста БАЗИТОВ 

Аз искам кажа, че програмата е вече готова и пусната за 15 август. Има 

много съпътстващи мероприятия, но това към, което насочвам Вашето 

внимание е в 9 ч. са в катедралния храм ще се отслужи тържествената 

литургия от Негово Високопреосвещенство Варненският и 

Великопреславски митрополит Йоан. След това в 10:30 ч. вдигане на 

знамето пред митрополитския храм. Литийно шествие. С това приключва 

предобедната официална част. Следобед и вечерта в 20 ч. в Летния театър е 

промоцията за награждаване на Почетните граждани и носителите на 

Награда Варна в системата на образованието и на културата и духовното 

развитие. Ще има концерт пред театъра. Традиционен. Няма да има концерт 

на открито на Морска гара. Този, на който присъстваха много млади хора, 

предвид на корана вируса и условията, които ни предявява Министерството 

на здравеопазването и ситуацията в града. Покана е съвсем официална. Вие 

ще бъдете, разбира се. Стараем се организацията да бъде добра за празника 

на Варна. Ще Ви изпратим на всички на електронните пощи подробната 

програма с всички инициативи. Те започват още от утре и са включени в 

празника на военноморските сили с връчването на воински звания, с отново 

с илюминации, със срещи във военните поделения. Останалото е едно добро 

настроение за празника.  

Използвам тази възможност да споделя пред Вас, тъй като отговарям 

и за системата на здравеопазването и социалните дейности, за да бъде ясно, 

че всичко в медиите е изказано коректно, но искам да споделя нещо, което 

вероятно няма да прочете в медиите.  

Социалните услуги, които са насочени към възрастните хора, хората с 

деменции, така наречените старчески домове  на териториите на града са 

изключително много. Колко са на брой? Ние не знае. За това, защото 

режимът, който е въведен за откриването на такива домове е на ниво 

Агенция за социално подпомагане към Министерството на социалната 

политика. Към Община Варна с наше финансиране, с контрол Ваше 

подпомагане, разбира се,  след решение, са два дома -  дом “Гергана“, а 

другия дом, който се намира в бившия строителен дом „Строител“, „Йоан 

Златоуст“ се казва. Там обаче е двойно подчинението. Има държавно 

делегирана дейност, която ние следим, и  има частна структура. В тези два 

дома осигуряваме изключително подкрепа, проверки, контроли със 

специалисти от РЗИ, с наши специалисти. Този взрив, който се получи, е в 

един частен дом „Свети Георги“, който се намира в комплекса „Ален мак“ в 

един хотел, знаете там са много от заболелите. Не знам дали огнището е 

пренесено от възрастните или от обслужващия персонал. По-вероятно е да 

бъдат от обслужващия персонал, защото те са непрекъсната в дома. Не 
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излизат. Там контролните мерки от РЗИ са в определена степен достатъчни, 

но се появи едно първо заболяване в нашия дом „Гергана“. След 

изследването, което направихме на над сто и петдесет човека, двадесет и пет 

от тях бяха с корона вирус. Направихме организацията, както и за този дом, 

който е частен, след решение на Областния съвет за борба с корона вируса, 

да не ги извеждаме, а да бъдат на етажи. На четвъртия етаж да бъдат тези, 

които са болни със симптоматика. Тези, които са със съпътстващи, да бъдат 

на третия етаж, първия и втория. Само четвъртия да бъде с болните. Третият 

карантиниране за тези, които не са заболели, но с досег до заболелите. Още 

един път 25 човека са към днешна дата са заболелите в дом „Гергана“. За 

другия дом все още нямаме информация за заболели. Говоря за този, който 

е „Йоан Златоуст, които Ви казах.  

Спомняте си, първите няколко месеца, Варна нямаше дори и носители 

на заразата. Срещата, което направихме миналата седмица, в неделния ден, 

с  главния санитарен инспектор доктор Кунчев в Областна управа, също 

изказа едно учудване. Даже каза „мислехме си по едно време, дали не се 

скриват едни данни, за да няма във Варна“. Оказа се, че нищо не е скривано. 

Всичко е било съвсем нормално в изследванията, които са водени тук. Той 

апелира да продължим с мерките, които налагаме. Липсата на това 

разпространение в първите няколко месеца беше благодарение на 

стриктните мерки, които се вземаха и на ниво Община, и на ниво болници, 

и на ниво РЗИ и мисля, че гражданството на Варна беше много активно в 

приемането на мерките и опазването на тези мерки. За съжаление имаме 

проблем, който касае вече икономиката, свързана с туризма. Това е 

изключително тежко за Варна, за града ни, за бюджета ни, но със 

съдействието и с помощта, която въобще получаваме, аз мисля, че трябва да 

се мобилизираме и да бъдем позитивни в тази наистина много сериозна 

здравна обстановка, която е създадена в града. Благодаря. Използвах тази 

възможност. Дано да не съм досадил на Общинските съветници, но беше 

важно да споделя и това нещо. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ. 

Само за достъпа до Летния театър. 

 

Коста БАЗИТОВ 

Достъпа на Летния театър. Както на последните фолклорни прояви 

бяха. Достъпът е 50% през един стол, както е. Ние си осигуряваме достъпа 

с общинска полиция. Няма да допускаме повече от 50%. И от отвън ще може 

да се гледа, но апелът ни е този. Няма запазени места за Общински 

съветници. Нито за администрация, нито за общински съветници. Само един 

официален ред за гости от София. Благодаря. Наградените са на първият ред. 

Те не са там.  
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Димитър ЧУТУРКОВ 

Колеги. благодаря Ви за участието. Благодаря и на екипа на общинска 

администрация, които малко екстремно успеха да преодолеят нещата.  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 14:40 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

                                                        

 

_____/П/___________                                          ______/П/___________ 

 

/Димитър ЧУТУРКОВ/                                         /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 

 


