ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№7

от заседание, проведено на 13.08.2020 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Култура и духовно развитие” относно:
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на
Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

339-1. 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.
№
РД20014975ВН/07.08.2020 г., Общински съвет – Варна удостоява проф.
д-р Красимир Иванов със званието „Почетен гражданин на Варна“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

340-1. 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.
№
РД20014975ВН/07.08.2020 г., Общински съвет – Варна удостоява
господин Мариус Донкин със званието „Почетен гражданин на Варна“.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

341-1. 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.
№
РД20014975ВН/07.08.2020 г. и във връзка с окончателно становище от
11.08.2020 г. на Председателския съвет, Общински съвет – Варна
удостоява госпожа Надежда Парушева с Почетен знак „За заслуги към
Варна“ – златен.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

342-1. 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.
№
РД20014975ВН/07.08.2020 г. и във връзка с окончателно становище от
11.08.2020 г. на Председателския съвет, Общински съвет – Варна
удостоява господин Николай Увалиев с Почетен знак „За заслуги към
Варна“ – златен.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

343-1. 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.
№
РД20014975ВН/07.08.2020 г., Общински съвет – Варна удостоява проф.
д-р инж. Румен Кишев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

344-1. 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.
№
РД20014975ВН/07.08.2020 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа
Янка Митева с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

345-1. 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.
№
РД20014975ВН/07.08.2020 г., Общински съвет – Варна удостоява
Фолклорен ансамбъл „Варна“ с главен художествен ръководител Юлиян
Станев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

346-1. 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.
№
РД20014975ВН/07.08.2020 г., Общински съвет – Варна удостоява Народно
читалище „Васил Левски – 1945“ с председател Лиляна Савова с
Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№7

от заседание, проведено на 13.08.2020 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука
и образование” относно:
(1) – присъждане на Награда „Варна” в сферата на науката и
висшето образование.
(2) – присъждане на Награда „Варна” в системата на
предучилищното и училищното образование.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

347-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл. 3.11 от
Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование,
Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в сферата на
науката и висшето образование за 2020 г., както следва:
I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
Няма номинации.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц.
Великов, в партньорство с международен колектив с
SOLENT UNIVERSITY, гр. Саутхемптън, Великобритания
труд „Образователен проект по програма Еразъм плюс,
иновации“.
Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.

д-р Николай
координатор
- за научния
трансфер на

II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
проф. д-р Радослав Радев, д.м. - за цялостен принос в научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в сферата на
здравеопазването.
Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов” – Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
„Екипът по донорство и трансплантации“ към УМБАЛ „Света
Марина“ - Варна с ръководител проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. за изключителни заслуги в развитието на донорството и трансплантациите
и постигане на водеща позиция по реализирани донорски ситуации в
България.
Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов” – Варна.
III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - за създаване на учебен модул
„Криминалистика“ и единствената в страната комплексна магистърска
програма по „Съдебни експертизи“ и за издадената му книга „Обща теория
на криминалистиката“.
Предложение от Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководители доц. д-р Красимир Недялков и
Владимир Бронфенбренер - за проект „Черноморска академия за
сигурност“.
Предложение от Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“.
IV.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
Няма номинации.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц.
д-р Стоян Павлов - за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - за създаване и
развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по
анализ на биомедицински изображения BioMed Varna.
Предложение от Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

348-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 1, чл. 4 от раздел ІІ ”Общи
положения” и чл. 9 от раздел IV „Процедура за номиниране” от Статут за
награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното
образование, Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в
системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г.,
както следва:
І. „Ученик на годината” в областта
на общообразователната подготовка
Калоян Васев - ученик от ХI „з“ клас в Първа езикова гимназия –
Варна.
Достоен ученик и личност с многостранни качества и таланти, които
упорито и целенасочено развива и затвърждава. Първо място на
национално състезание по математическа лингвистика. Справя се
безпроблемно на най-високо ниво с училищните си задължения, деен е и
ежегодно участва в състезания и конкурси на училищно, общинско,
национално и международно ниво. Артистична личност и се занимава с
музика, театър, писане. Лауреат е на международни конкурси и
международни арт фестивали.
ІІ. „Ученик на годината” в областта
на професионалната подготовка
Александрина Петрова – ученичка от Х клас в Национално училище
по изкуствата „Добри Христов“, специалност „Поп и джаз пеене“, с
вокален педагог Кремена Матева.

Лауреат първа степен за индивидуално вокално изпълнение категория
„Поп, джаз пеене“ на 8-ми Международен детско-юношески фестивалконкурс „Свят, изкуство и море“. Второ място на VI Международен
конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“. С
певческия и артистичния си талант и старание, с професионалното си и
отговорно отношение към обучението и изявите си, представя достойно
училището си и това е повод да бъде поощрена и подкрепена в развитието
й на млад творец.
ІІІ. „Учител на годината” в областта
на предучилищното образование
Екатерина Спасова - старши учител в детска градина с яслена група
№ 39 „Приказка“.
Утвърден професионалист, с доказан принос в своята дейност. Повече
от 10 години активно работи и реализира образователни проекти.
През последната година участва в четири международни проекта. Има
лична заслуга и принос за отличаване на детската градина с престижния
знак „еTwining училище за 2019 г.“, която е единствената в община Варна
образователна институция, отличена с този знак.
Общува уверено и ефективно с родителската общност и включва
родителите в разнообразни инициативи, като ги насърчава за съвместни
дейности с децата им, които остават незабравими преживявания за малки и
големи.
ІV. „Учител на годината” в областта
на обслужващите звена
Няма номинации.
V. „Учител на годината” в областта
на основното образование
Няма номинации.
VI. „Учител на годината” в областта
на средното образование
Няма номинации.

VII. „Учител на годината” в областта
на професионалната подготовка
Няма номинации.
VIII. „Колектив на годината” в областта
на предучилищното образование
Детска градина № 26 „Изворче“ с директор Анелия Бодичева.
Детска градина с традиции и авторитет сред варненската
общественост. Учителите са изявени професионалисти, които с любов и
търпение развиват и формират у децата усета за национална
принадлежност, гражданско самосъзнание, уважение към традициите и
непреходните човешки ценности.
Възпитаниците на детска градина „Изворче“ са участници в редица
конкурси, състезания, фестивали и са носители на множество награди и
отличия.
В трудната и сложна обстановка на извънредно положение детската
градина стартира своя проект „Детска градина в облака“, чрез който
родителите получават достъп до облачна платформа, където комуникират с
учителите, получават подкрепа и съвети за организиране на ежедневието
на своите деца.
ІХ. „Колектив на годината” в областта
на основно училищно образование и обслужващи звена
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - Варна с директор
Сияна Филипова.
Училище с авторитет, граден през годините, емблема за качество на
обучението в гр. Варна. Варненската общественост е добре запозната с
успехите на учебното заведение в областта на средното образование и
високо цени професионалния, отговорен труд на педагогическите
специалисти. Отличните постижения на учениците, демонстрирани на
националните външни оценявания, на многобройните общински, областни,
национални изяви в областта на науката, изкуствата и спорта, са плод на
целеустремения, методически издържан и конструктивен модел на
преподаване, плод на високите управленски умения на директора на
училището, както и на личната мотивация на всеки един учител.
Колективът чрез резултатите на учениците и родителската
удовлетвореност се е доказал като амбициозен и перспективен.

Х. „Колектив на годината” в областта
на средно училищно образование и обслужващи звена
Първа езикова гимназия с директор Веселин Василев.
Знаково училище за гр. Варна. За своите 55 години Първа езикова
гимназия се е утвърдила като водеща профилирана гимназия в България.
Чрез иновативното управление от страна на директора и високата
мотивация от страна на учителите гимназията завършват обучени,
възпитани, социално мислещи и креативни млади хора, амбицирани да се
справят както с конкуренцията на връстниците си по света, така и да
работят за превръщането на България в модерна и просперираща държава.
Висококвалифицираните учители със своя талант и труд изграждат
характери и бъдещи лидери. Гимназията е образец със своя колектив. Екип
от равноправни партньори, компетентни педагози, които формират
училищната политика, култура, мисия с фокус върху интелектуално
формиращото обучение. Екип с изявен училищен дух, с чувство на
принадлежност и идентификация с училището.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

