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ПРОТОКОЛ 

  

№ 8 

 

Днес  24.09.2020 г. от 15.00  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: Калин Илиев – директор на дирекция – „Устройство 

на територията“ в район „Приморски“, Община Варна и адв. Деяна 

Стефанова – адвокат довереник към Общински съвет - Варна.    

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Разглеждане на предложение от Кмета на район „Приморски“ с рег. 

№ РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г, относно именуване на улици в 

селищни образувания „Акчелар“, „Телевизионна кула“ и „Манастирски рид, 

Бялата чешма и Дъбравата“, находящи се в район „Приморски“, гр. Варна 

2.  Разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на район 

„Приморски“ с рег. № РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г, относно 

именуване на улици в селищни образувания „Телевизионна кула“ 
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„Акчелар“ и „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, находящи се в 

район „Приморски“, гр. Варна 

 В предложението ни уведомяват, че именуването на посочените 

селищни образувания принципът, по който са били определени имената е да 

бъдат образувани тематични гнезда – имена на актьори, дейци на културата, 

географски и исторически обекти. В района има изградена комисия, като е 

искано и мнението на Съюза на артистите в България и т.н.  

Предлагам да разгледаме поотделно именуването на всяко селищно 

образувание. 

Първото предложение е свързано с именуване на улици в СО 

„Телевизионна кула“, където улиците носят наименованието на български 

актьори и дейци на културата. Това са хора, които са познати на варненската 

общественост. 

 

 Колеги предлагам да гласуваме предложението за именуване на улици 

в СО „Телевизионна кула“ и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от 

Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на 

територията на Община Варна и по предложение от Петя Проданова - кмет на 

район „Приморски“ с рег. № РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г.,  Общински 

съвет – Варна именува улици, находящи се в СО „Телевизионна кула“, район 

„Приморски“, гр. Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

  

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Второто предложение е свързано с именуване на улици в СО 

„Акчелар“, където улиците отново носят наименованието на български 

актьори и дейци на културата. В самото предложение има приложени кратки 

разяснителни анотации към предложените имена на актьори и дейци на 

културата за именуване на улици в СО „Акчелар“. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението за именуване на улици 

в СО „Акчелар“ и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от 

Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на 

територията на Община Варна и по предложение от Петя Проданова - кмет 

на район „Приморски“ с рег. № РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г.,  
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Общински съвет – Варна именува улици, находящи се в СО „Акчелар“, 

район „Приморски“, гр. Варна, съгласно приложение към настоящото 

решение.  

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Преминаваме към разглеждането на предложенията за именуване на 

улици в СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, където ще бъдат 

именувани 121 улици с имена на географски и исторически обекти. 

Предлагам да направим една промяна на направеното предложение от 

район „Приморски“, което е съгласувано с тях, но това решение, трябва да 

го вземе комисията. До Председателя на Общинския съвет и до Областния 

управител на Варна е постъпило предложение от Посланика в посолство на 

Република Казахстан в Република България с рег. № 

ОС20000500ВН/04.08.2020 г. за именуване на улица. Във връзка с 175-та 

годишнина от рождението  на Патриарха на казахската литература Абай 

Кунанбаев, който е велик казахски поет, будител, просветител и философ, 

класик, основоположник на казахската писмена литература. Предложението 

на посланика е да бъде именувана улица с наименованието „Абай“. Тук вече 

става въпрос за външно политически и дипломатически отношения между 

България и Казахстан. От всички улици в селищното образувание следва да 

се избере една, която съгласно предложението на посланика да се именувана 

„Абай“. Съгласувано с Експертната комисия от район „Приморски“ 

предлагам на вниманието на комисията улицата под номер 91. Тя свързва 

Виница с Аладжа манастир, която е асфалтирана и може да бъде достойна 

за ранга на поета, чието име се предлага от посланика на Казахстан. 

Предлагам да гласуваме промяната в наименованието на улица под 

номер   91. От о.т. 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 342, 341, 343, 344, 345, 

335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 

171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 

155, 154 до о.т. 153 с наименованието улица  „Соколски манастир“ да бъде 

улица „Абай“. 

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 8 против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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Колеги предлагам да гласуваме предложението за именуване на улици 

в СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ и да вземем следното 

решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от 

Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на 

територията на Община Варна и по предложение от Петя Проданова - кмет 

на район „Приморски“ с рег. № РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г.,  

Общински съвет – Варна именува улици, находящи се в СО „Манастирски 

рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, гр. Варна, съгласно 

приложение към настоящото решение. 

  

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 8 против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 15:20 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

                                                        

 

________/П/________                                            ______/П/___________ 

     

/Димитър ЧУТУРКОВ/                                         /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 

 


