
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 7 
 

Седмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 
на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 
проведе на 13.08.2020 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:00 ч. 

 
 
Присъстват 38 общински съветника, отсъстват: 
 
Адиле Сабриева КЯМИЛ 
Айше Мехмед КАДИР 
Антон Христов АПОСТОЛОВ 
Ахмед Сали АХМЕД 
Велин Велинов СТОЯНОВ 
Генадий Христов АТАНАСОВ 
Даниел Христов НИКОЛОВ 
Калин Колев МИХОВ 
Милена Славова ДИМОВА 
Петко Кирилов ПЕТКОВ 
Рюян Невзатов РИЗОВ 
Стоян Мирков ПОПОВ 
Щериана Валентинова ИВАНОВА 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, моля да заемете местата си... Колеги, моля за тишина… 

Тридесет и седем положени подписа в присъствения списък. Двадесет и 
две устройства са в системата. Има ли някой колега нужда от 
съдействие?… Колеги, има ли някой проблем с устройството?… 
Дванадесет устройства са извън системата… Ами, момент… Не. Добре… 
Колега Чутурков, Вие също не се виждате… Проф. Клисарова, добре… 
Колега Атанасов, Вие също не сте в системата.  

Колеги, започваме работа. Откривам днешното заседание. По 
уважителни причини отсъстват Милена Димова, Даниел Николов, Петко 
Петков, Щериана Иванова, Антон Апостолов и Стоян Попов.  

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание. Имате го изпратен. Имате думата за предложения по дневния 
ред. Не виждам предложения по дневния ред. Преминаваме към гласуване 
на… А, Огнян Къчев, заповядайте. 

 
 



Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми господа заместник-кметове, уважаеми г-н председател на 

общинския съвет, уважаеми колеги. По дневния ред двете точки, както са 
дадени са перфектни, но към тях има една подробност, че обявяването в 
началото на закрита сесия според групата на БСП е неприемливо. Този 
тържествен акт с връчването на награди „Варна“ и удостояването с 
почетни звания на заслужили варненци, не би трябвало да лишаваме и 
обществеността. Каква е логиката да е закрито заседанието на общинския 
съвет при положение, че имаме възможност да се възползваме от 
министерската заповед на Министъра на здравеопазването, относно 
спазване на противоепидемиологичните мерки и да имаме, да кажем 50 % 
запълнена зала през метър и половина, и т.н. Още повече виждам тука, че 
голяма част от администрацията е насядала един до друг и не спазват тези 
мерки.  

Правя процедурно предложение, г-н председател, да гласуваме 
следното – да допуснем до сесията на общинския съвет, заседанието което 
е днешното, тържественото, група граждани, които отвън ни посрещнаха с 
точно тези въпроси, какво налага да не ни пускате да се зарадваме и ние, и 
да слушаме дебатите, относно удостояването на почетните звания на 
гражданите. И преди да завърша с това процедурно предложение, което го 
направих да го поставим на гласуване, да не би да ни е страх от някой или 
нещо, или не знам. Повече от тридесет дена продължават тези протести. Не 
искам от тази трибуна да политизирам протестите. Ни най-малко ще го 
направя, за да не ни обвинят, че БСП сме били начело на протестите или 
която и да е политическа група. Това са граждански искания, които всеки 
има право да протестира и да изявява своята воля. Явно нещо ни е страх от 
някой или какво? Моля да преминем към процедурното предложение. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Къчев. По въпроса, който поставихте – първо няма 

награждаване на днешното заседание. Второ, този процес по номиниране и 
така или иначе обсъждане на кандидатурите на наградените, които ще 
бъдат, е минал през обществени обсъждания, при това две на брой. На 
които обществени обсъждания абсолютно почти при никакъв интерес не са 
минали. Така че аз не смятам, че процедурата е непрозрачна. Останалата 
част от изказването няма да си позволявам да го коментирам, защото не 
мисля, че е сериозно. Г-н Балачев, искате реплика. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Същите тези граждани посрещнаха и мене, а мисля че и някой друг 

от нашите колеги… Смятам, че се опитахме да обясним защо. Не знам 
дали някой днеска е слушал сводката за заразените в България с корона 



вирус. И знаете ли Варна на кое място е? На първо място. Ето за това 
считам, че решението за недопускане на граждани днес на това заседание, 
въпреки че много ни се искаше и на нас да бъде пълна залата и всички да 
могат да чуят аргументите по повод на издигнатите кандидатури и 
номинации за различни награди, които имаме. Но, както каза и 
председателят, минаха комисиите, на тях всичко ми се струва, че който 
искаше да се изкаже се изказа, който беше „за“, който беше „против“, тези 
мнения се чуха. И последният аргумент – в края на краищата самото 
връчване, където всеки един може да присъства ще стане, ако Вие не 
знаете да Ви подскажа, в събота, 20:00 ч. в „Летен театър“. Всеки един 
гражданин на Варна ще има възможност да присъства на връчването на 
тези награди и лично да аплодира или да дюдюка, защото стана модерно 
последно време, нали така, този стил на разговор - да изрази своето 
съгласие или несъгласие с това, което общинския съвет днес ще вземе, 
като решение. Така че, разумното решение е действително, въпреки 
желанието ни, да не допуснем граждани, защото пак казвам – на първо 
място сме днес по заразени и съответно трябва да се вземат мерки в тази 
насока.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Балачев. Г-н Боев и само също в допълнение ще кажа, 

че заседанието не е закрито. Заседанието се провежда при публичност, 
излъчваме на живо в интернет в момента, който иска би могъл да 
наблюдава и да слуша дебатите, както се изразихте по отношение на 
кандидатурите. Това също е един аргумент в подкрепа на казаното от 
колегата Балачев. Г-н Боев, имате думата. След това г-н Костадинов, след 
това д-р Митковски. 

 
Христо БОЕВ 
Г-н председател, уважаеми колеги, не съм съгласен с тезата на 

колегата Балачев. Могат да бъдат допуснати граждани при спазване на 
съответните хигиенични мерки. Това се отнася до всички администрации и 
смятам, че общинският съвет не прави никакво изключение. Ние не трябва 
да се притесняваме от гражданите. Няма никакво основание да 
ограничаваме допуска, ако сме в състояние да осигурим спазването на 
съответните предписания на здравните власти. Смятам, че това не се 
прави, защото има страх от ръководството на общинския съвет и 
поддържам становището, предложение на колегата Къчев, да подложите на 
гласуване това, което той направи. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Боев. Надявам се сещате се, че Ваш колега също 

участва в ръководството на съвета и е подкрепил единодушното решение 



на председателския съвет за заседанието да се проведе в този му формат. 
Така че, по отношение на страха – толкова. Г-н Костадинов, заповядайте. 
След това д-р Митковски. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, аз това, което искам да кажа е, че в 

момента така или иначе в сградата на общината има граждани. И всички 
ние ги виждаме, когато влизаме вътре. Бяхме долу на първият етаж във 
фоайето. Знаем, че там се влиза и се върши работа съвсем спокойно. 
Съответно аргументът, който чух сега – видите ли, колко много хора имало 
заразени във Варна смятам, че е абсолютно безпредметен и просто казан ей 
така, за да може нещо да се каже. Не смятам, че въобще имаме някаква кой 
знае колко сериозна ситуация в страната като цяло, защото аз познавам 
хора, които изкараха корона вирус. Трябва да ви кажа, че изкараха 
четиринадесет дена в къщи седейки и гледайки телевизия. Дори и 
статистиката, която виждаме показва точно това, че може би около 1 – 2 % 
от хората реално са в болници и то в тежко състояние. Тук мисля, че д-р 
Митковски може да каже повече подробности и силно се надявам да ги чуя 
от него след малко, защото той е на същото мнение.  

Въпросът големият е защо в момента в действителност трябва да е 
затворено за граждани тази сесия? Без значение дали ще я наречен закрита, 
полузакрита, малко закрита, на сянка и т.н. След като реално погледнато 
няма абсолютно никаква пречка за това. Да, това не е тържествена сесия. 
Това е една съвсем обикновена сесия, на която се приемат решенията, 
които вече са предложени от двете комисии по „Култура“ и по „Наука“. 
Реално погледнато няма аргументация за това нещо. Лично на мен ми беше 
безкрайно обидно, когато влязох и гледах, че имаше списък, по който 
трябваше да се пускат и полицаите питаха дали имаме служебни карти, 
лични карти. Това не е редно и не е нормално. И мисля, че няма човек тук 
в залата, който да споделя това мнение. Така че, предложението на колега 
Къчев беше съвсем нормално, обосновано, аргументирано. Между другото 
едва ли някой друг щеше да става да се изказва, ако не беше изказването на 
колегата Балачев, който провокира мен, както виждам и още други колеги. 
Затова аз предлагам просто да го гласуваме. Не заради друго, едва ли ще 
влязат тълпи от хора, не знам колко точно хора чакат отвън. Вероятно 
може би ще са десетина човека. Не вярвам от това нещо да избухне голям 
епидемиологичен взрив. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, имате думата.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Колеги, няма да ви запознавам с епидемиологичната обстановка…  



Тодор БАЛАБАНОВ 
… Въпреки, че вече му разбрахме мнението какво е. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да…, няма да ви запознавам с епидемиологичната обстановка, но 

наистина е така жалко всякакви действия, включително и това да не 
допускаме граждани, да се оправдава с вируса. При положение, че се ходи 
на стадиони; ходи се на театри, кина, дискотеки, барове и т.н. Нелогично е 
тука – казваме граждани. Ние също сме граждани. Ние също ходим сред 
хората, тъй че колкото те са носители и опасност, толкова и ние сме 
опасност, да заразим един друг. Така че наистина е нелогично да не 
допускаме хора до нашите сесии, разбира се, като им осигурим колкото 
може някаква дистанция. Въпреки, че аз не съм убеден, че това е някаква 
мярка, която би помогнала за неразпространението на вирусът. Така че, 
ние също подкрепяме да се допуснат хората. Да, сесията не е закрита. 
Излъчва се по интернет. Не знам къде. Но това по никакъв начин не 
кореспондира да не се допускат хора на сесията ни.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Митковски. Колеги, чухме различни аргументи и 

мнения по предложението на колегата Къчев. Подлагам на гласуване. … 
Предложението на колегата Къчев, единствено такова постъпило. 

 
Резултати от гласуването: за – 17; против – 5; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 19, предложението се приема.* 
 
За протокола: Йорданка Проданова – „против“ 
 
Значи се приема. Предложението се приема... Който иска, нека да 

заповяда… Не разбрах?… Момент. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, оспорвам гласуването и …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Йорданка Проданова …. Момент. Йорданка Проданова за протокола 

„против“… Йорданка Проданова за протокола „против“. Някой друг да не 
е успял да гласува? 

Оспорено гласуване от колегата Балачев. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 16; против – 8; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 17, предложението не се приема.* 
 



За протокола: Николай Евтимов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
„За“ 17, значи с д-р Евтимов, „за“ – 17. Предложението не се 

приема. 
Режим на гласуване по отношение на дневния ред. 
 
От залата: ………………. /н.р./ 
 
От залата: Следващият път пред общината да направим сесията… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може, може. Аз съм съгласен – на открито. 
 
 
Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 
1. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на Община 

Варна. 
 
2. 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. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 
За протокола: Красен Иванов – „за“.  
 
Преминаваме, колеги, към точка първа от дневния ред. 

  



І. 
 

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 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате първоначалните номинации, които са постъпили от 

инициативни комитети по статута за почетен гражданин и за почетен знак 
„За заслуги към Варна“ – златен. 

Предложенията са минали през обществено обсъждане, съответно 
през съответните комисии, съответно през председателски съвет, както 
повелява самият статут. Окончателното становище съгласно статута по 
предложенията се дава от председателския съвет, като в този смисъл аз ще 
прочета, ще ви изчета най-общо решението на председателския съвет, 
което също имате изпратено. 

За „Почетен гражданин“ на Варна номинации, положително 
становище на председателски съвет – проф. д-р Красимир Иванов и 
Мариус Донкин. 

За почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен са подкрепени 
единодушно първоначалните предложения – проф. д-р инж. Румен Кишев, 
Янка Митева, „Фолклорен ансамбъл Варна“, Народно читалище „Васил 
Левски 1945“, като председателският съвет предлага на Общински съвет – 
Варна с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен да бъдат удостоени 
също така номинациите за почетни граждани, които не са подкрепени, а 
именно на Надежда Парушева и Николай Увалиев. 

Имате думата за мнения и съображения. Д-р Митковски, 
заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, тука от две–три години, ако си спомняте – поне 

тези, които бяха и в предния мандат, какви панаири ставаха и явно 
продължават с тези номинации, с гласуванията предимно за почетни 
граждани на Варна. Имахме решение още мисля преди две или три години, 
ще ме поправите ако…... /н.р./ г-н Балабанов, да изработим статут за 
удостояване на почетни граждани. Също така да направим ревизия на 
всички почетни граждани, които е удостоявал предните общински съвети, 
защото доколкото си спомням мисля, че са Сталин и други такива видни 
личности, също почетни граждани на Варна. Това за съжаление не го 



правим. Защо не го правим, не мога да кажа. От друга страна, някакъв 
орган „председателски съвет“, в който на всичкото от горе председателите 
на две от групите от общинския съвет не участват, а участват хора без да 
имат групи, взима решение кое – да, кое – не. Аз ще подкрепя хората, 
които са предложени и за почетни граждани и награда „Варна“, но крайно 
време е – сега няма го Григоров да…, така да вдига бунтове по този повод, 
но наистина той беше прав, че трябва да се изработи един статут, защото и 
обществените обсъждания така наречени и всички останали, те до голяма 
степен са субективни. Този познава този; този е бил учител на другия, 
хората се познават, подкрепят ги и т.н. Но наистина трябва да има един 
статут, който ние продължаваме да не изработваме. И предлагам, след като 
ги гласуваме тези номинации, ако искате да гласуваме една група от 
четири – пет човека, колкото кажете Вие, които наистина да се хванат тази 
година да изработят, вече след като сме ги удостоили, със статут за 
удостояване на тези награди, за следващата година да бъде някак си по-
безпристрастно, а не само на субективно усещане да ги гласуваме. Аз 
мисля, че до колкото знам така от документите има и други номинирани за 
почетни граждани, които не са … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. Това са всички номинации. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Двете ли са? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Двете плюс още две, за които председателският съвет предлага на 

Общински съвет – не взема решение, тук Ви поправям, а дава становище 
само. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да де, но са повече от две. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Четири са. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Четири са – точно така. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз казах кои са подкрепени от председателския съвет и кои не .… 

/н.р./ 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Ами да, ама пак е много субективно. Няма някакво обективно ….  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се…..  /н.р./ 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Наистина е много трудно при такива ситуации да бъдем обективни, 

т.е. то няма как да се и измери приноса на един човек в цифри, в 
сантиметри и т.н. Няма го статута. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има го – напротив. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Е, няма го. Нали ти поне знаеш колко пъти сме решавали …. 
 
От залата: …………….. /н.р./ 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре де, това ти го казваш, защото ти и аз познаваме Краси. 

Парушев – да. Това е субективно. Парушева аз я познавам едно време, като 
играех футбол, че беше някакъв организатор там из „Черно море“. До 
толкова. Мариус Донкин съм го гледал – не го познавам човека.  

Ще подкрепя всеки, но пак ви казвам – трябва да минимизираме 
субективността при определяне на тези награди. Това е моето изказване и 
пак ви казвам – преразгледайте участието на хората в този председателски 
съвет, защото само във Варна председатели на групи не участват в него. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колегата Балачев поиска думата, заповядайте. След 

това колегата Атанасов. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз няма да се ровя в 

правилника. Най-вероятно в един правилник, като подзаконов нормативен 
акт винаги има какво да се пипне. И може би и тази идея ще бъде 
разгледана от председателския съвет, а защо не и в съответната ресорна 
комисия. И евентуално, ако има някакви пропуски в… и наченки на 
субективизъм в избора на почетни граждани и въобще номинациите по 
отношение на нашите съграждани, които заслужават нашето внимание, 



решение и нашата подкрепа, най-вероятно биха могли да бъдат изправени 
по този начин.  

Моето изказване обаче ще бъде по повод на номинирания за почетен 
гражданин на Варна – проф. д-р Красимир Иванов. Познавам д-р Иванов, 
като варненец; познавам неговата работа и неговия принос в развитието на 
здравеопазването в нашия град, от една страна. Като дългогодишен 
ръководител на Университетска болница „Св. Марина“, от една страна и от 
друга страна човека, който всъщност преобрази и направи от Медицински 
университет – Варна едно от, смея да твърдя и ще кажа след малко защо, 
едно от лидиращите медицински университети в България. И 
същевременно, според мен, той - Медицинският университет във Варна е и 
флагмана на всички университети. Тази номинация е много навременна и 
именно в ситуацията на пандемията, в която се намираме вече почти осем 
месеца и желанието ни и надеждата, с която ние се обръщаме към хората, 
които са в системата на здравеопазването. И лекари, и санитари, и 
медицински сестри, и здравни работници - в тях ни е опората, в тях ни е 
упованието, за това че ще преживеем този тежък вирус, независимо от това 
дали някой счита, че той е толкова опасен или не. Аз не съм такъв 
специалист и няма да влизам в ролята нито на Мангъров, нито на неговия 
противник. За нас е важно, че това нещо съществува, че то разстрои не 
само системата в България, но то разстрои системата и в целия свят, бих 
казал, от което страдат всички български граждани и може би голяма част 
от гражданите на света. Така че, тази номинация е навременна, защото 
действително здравеопазването е един от основните стълбове на договора 
между народа и държавата. Т.е. това е стълба, който държавата в този 
договор със своите граждани всъщност тя е длъжна да отстоява и да 
осигурява тяхното здраве. И д-р Иванов наистина е един от тези, които в 
годините се е доказал. И когато преди малко казах, че той е издигнал така 
на много висок пиедестал Варненския медицински университет конкретно, 
защото в края на краищата ние говорим за човек от Варна, работещ във 
Варна и развиващ своята и научна, и професионална кариера тук. Ще кажа 
един пример. На моя позната сина й завърши Медицински университет във 
Варна и реши да бъде стипендиант и да бъде специализант извинявайте, в 
известна швейцарска клиника. С него заедно са се явили четирима души. 
Двама завършили в София, един в Пловдив и той завършил във Варна. 
Ръководителя на тази клиника, когато се е запознал с неговите документи, 
от това кой къде е завършил и т.н., избира за специализант именно 
завършилия Медицинския университет във Варна, като е заявил пред 
всички останали, че това е медицинското училище в България, което дава 
много сериозни кадри, с много сериозна подготовка и затова те 
предпочитат него. Така че, аз и надявам се моите колеги от групата на 
„ГЕРБ“, а надявам се и всички останали, защото всички познават проф. 



Иванов, ще подкрепим единодушно неговата кандидатура за почетен 
гражданин на Варна. Благодаря ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Атанасов, … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми зам.-кметове, колеги… Да, 

вярно е това, че трябва да се работи по този нормативен акт, който е за 
избирането на гражданите за почетни граждани на Варна и за връчването 
на отделните отличия. Още предния мандат го коментирахме това и да, 
коментирахме го, но… Колега Митковски, ако искате внесете нещо, което 
искате да го направим и тогава го коментирахме. И не само за това какъв е, 
дали има субективен фактор… Няма как да избягаме от субективния 
фактор. Ако някой може да ми каже, че може да избяга, нека да ми го каже. 
Не може да се избяга.  

Второто,  което коментирахме, това беше за отнемането – да, има го 
в Статута, но не е описано какво и как - просто се отнема, но трябва да има 
определени все пак мотиви за това да лишиш един човек от нещо, което си 
му връчил… Това е най-високото отличие за гр. Варна.  

Третото което е, според мен не трябва да има парична награда. 
Значи, това е достатъчно висока топка за един човек, който ще я получи, за 
да има и някакъв паричен еквивалент. По отношение на това да бъде 
внесено… Ами аз ви призовавам, имате колеги които са юристи – нека да 
се оглави тази Правна комисия, нека да влезе едно предложение и да го 
разгледаме там, за да може това да се промени. Иначе пак ще си го 
говорим на всяка година, когато настъпи този ден. По отношение на 
хората, които са номинирани, много правилно е решението и на 
председателя на общинския съвет, че трябва да се коментира това, без да 
коментирам какъв орган е председателският съвет, какви са заместник-
председателите… Мисля, че законът много добре ги е описал и няма нужда 
от коментар кой какво влиза и как влиза в този съвет и въобще какви са 
неговите правомощия. Но тази селекция е добра, защото в противен случай 
се получават много неприятни сцени - на тази трибуна да излизат хора, 
които трябва да дават някаква оценка на някого, нали, и това е обидно към 
тях. Всеки от тези хора има някакво достойнство и с нещо е допринесъл за 
развитието не само в своята област, но и за града. И е много трудно да 
кажеш „ти не ставаш за това нещо…“ Т.е. лесно е да го кажеш, много е 
трудно от другата страна този човек да го приеме най-вероятно. И затова е 
хубаво предварително това нещо да се обсъжда, може би в по-широк кръг 
от хора, независимо дали това ще е председателски съвет или 
представители на всички партии, които са в общинския съвет, за да може 
да се направи една селекция, за да не се случват нещата като предни 



мандати, където имаше и дела, извинения, видяхме докъде може да се 
стигне това нещо. Така че, мисля че това може да бъде направено от вас, 
предложете го да влезе, да го обсъдим, да добавим ако имаме нещо ние и 
да започнем да работим по него, иначе само ще си говорим всяка година за 
тези неща. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Д-р Митковски, реплика. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Само искам да напомня на колегата, който говори, че преди две 

години – сега си спомних – преди две години не гласувахме нито един от 
кандидатурите за почетен гражданин на Варна точно с аргумента и с 
решение тогава, ако си спомняте /може да го видите в протоколите/, че не 
номинираме до изработване на статут, или правилник, или там както сме 
го казали точно за номинации и гласувания за почетни граждани. Това така 
беше, тогава го гласувахме така, много добре си го спомням, извадете го… 
така че ние сме го гласували да го направим това нещо и втора година не 
го правим като съвет. Никого не обвинявам, просто казвам че това в коя 
комисия…трябва да седнем да го направим, дали правната комисия… не 
знам… добре, правната комисия – няма никакъв проблем… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не само… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…но някоя от комисиите трябва да го направи. Не възлагайте на 

група общински съветници политическа или някаква да го направи. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е право на всеки един съветник да направи предложение, така 

че Вие също можете да се възползвате от него. Може би колегата Атанасов 
това имаше предвид с неговото изказване. Значи, имате възможност, 
правете предложения за нов статут или за изменения на действащия, които 
да разгледаме и съответно да приемем. Няма други заявки за изказвания. 
Аз считам, че и двете кандидатури, за които председателският съвет е дал 
/отново подчертавам/ становище положително, са достойни хора и хора, 
които заслужават да бъдат удостоени с това най-високо отличие за града 
ни. Поставям…. преминаваме към гласуване, по-скоро. По отношение на 
първата кандидатура първо за удостояване със звание „Почетен 
гражданин“ проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., както и ви предлагам 
решение за предварително изпълнение на решението, впредвид 



връчването, което ще се състои на 15-ти август. Режим на гласуване по 
отношение на кандидатурата на проф. д-р Красимир Иванов. 

 
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.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
За протокола: Красен Иванов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение по отношение на удостояване на Мариус 

Донкин със званието „Почетен гражданин на Варна“, отново заедно с 
предварително изпълнение. Режим на гласуване. 

 
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.  

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване кандидатурата на Надежда Парушева за 

удостояване с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, заедно с 
предварително изпълнение. Д-р Митковски, искате думата? 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н председател, тъй като ние не участваме в този председателски 

съвет, моля някой от участниците в него да сподели аргументите си за 
неподкрепата на тази кандидатура… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На Надежда Парушева ли имате в предвид… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…може нещо да не знаем… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз мога веднага да кажа… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, да, разбира се… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…да, по отношение на това тъй като в самия статут, който 

коментирахме преди малко, за постижения в спорта е записано, че е 
необходимо да има олимпийско отличие. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Какво да има? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…златен медал, извинявам се. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…т.е. това е аргумента. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Т.е. не само олимпийско отличие, а и златен медал на олимпиада – 

така е записано в статута. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Аз мисля, че тя не е била спортистка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…като сме отчели, точно така… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…не знам дали е била спортистка или не, но… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…като сме отчели обаче, че статута позволява с почетен знак „За 

заслуги към Варна“ – златен да бъдат удостоявани хора, които имат 
значителен принос по отношение на спорта, като цяло. А Надежда 
Парушева има такъв безспорно, организатор на 50 от 80-те издания на 
маратона „Варна – Галата“. Мисля, че изчерпателно отговорих, ако има…  
Колеги, режим на гласуване, по отношение на Надежда Парушева за 
удостояване с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен. 

 
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.  

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата кандидатура за удостояване на Николай Увалиев с 

почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, ведно с предложение за 



предварително изпълнение на решението. Имате думата. Режим на 
гласуване. 

 
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.  

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата кандидатура проф.д-р инж. Румен Кишев с почетен знак 

„За заслуги към Варна“ – златен, отново предварително изпълнение на 
решението. Имате думата. Режим на гласуване. 
 
 Димитър ЧУТУРКОВ 
 Г-н председател, не участвам в гласуването поради това, че работя в 
същата институция, иначе…. „за“. 
 

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.  

 
За протокола: Димитър Чутурков – не участва в гласуването. 
 



Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 17, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… въпреки че по силата на закона това не съставлява, ако единствено 

сте колеги, конфликт на интереси; така че няма забрана нормативна, която 
да пречи да участвате в гласуването. 

 
Следващата кандидатура – г-жа Янка Митева с почетен знак „За 

заслуги към Варна“ – златен, отново предварително изпълнение. Имате 
думата, колеги. Режим на гласуване. 

 
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.  

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
За протокола: Красен Иванов – „за“, Димитър Чутурков – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение - за удостояване на фолклорен ансамбъл 

„Варна“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, отново 
предварително изпълнение. Фолклорен ансамбъл „Варна“. Режим на 
гласуване, ако няма мнения и съображения. 
 

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.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
За протокола: Красен Иванов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение за удостояване на Нарочно читалище „Васил 

Левски-1945“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен и 
предварително изпълнение, в това число, на решението. Не виждам мнения 
и съображения. Режим на гласуване. 

 
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.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
За протокола: Янко Станев – „за“, Красен Иванов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на всички, които току-що получиха решение за одобрение 

на званията почетни.  
За протокола: Янко Станев – „за“. 
 
Преминаваме към точка втора от дневния ред „Предложения за 

решения от ПК „Наука и образование“, с които също ще ви запозная.  
  



ІI. 
 

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 
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, правя процедурно предложение анблок да се гласува първа 

подточка и втора подточка, съответно отново анблок да бъде гласувана 
всяка, ако не възразявате. Имате думата по процедурното предложение. 

Красен Иванов, по предходното решение: за протокола - „за“. 
Имате думата по процедурното предложение, колеги. Режим на 

гласуване по процедурата. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
За протокола: Красен Иванов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, предложенията за удостояване с Награда „Варна“ в сферата 

на науката и висшето образование са следните:  
- Хуманитарни науки – Научен колектив с ръководител кап.1 ранг 

доц.д-р Николай Великов в партньорство с международен колектив с 
координатор Солент Юнивърсити - гр. Саутхемптън, Великобритания за 
научния труд „Образователен проект по програма Еразъм плюс, трансфер 
на иновации“. Предложението е от Военноморското училище. 

- Природни науки – номинацията е за проф.д-р Радослав Радев, д.м. - 
за цялостен принос в научно-изследователската, преподавателска и 
лечебна дейност в сферата на здравеопазването. Колективна награда 
отново по природни науки „Екип по донорство и трансплантации“ към 
УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с ръководител проф.д-р Вилиян 
Платиканов, д.м. 

- в 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“. Колективна 



награда в сферата на обществените науки – научен колектив с 
ръководители доц. д-р Красимир Недялков и Владимир Бронфенбренер за 
проект „Черноморска академия за сигурност“. 

- в Технически науки – единствено колективна награда за научен 
колектив с ръководители доц.д-р Галина Момчева и доц.д-р Стоян Павлов 
по проект на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и 
Медицинския университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна за 
създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска 
екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna. 

Това са предложенията, колеги, както и по отношение на всяко от тях 
предложение за предварително изпълнение, на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административно-процесуален кодекс. Имате думата. Режим на гласуване. 

 
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. д-р Николай 

Великов, в партньорство с международен колектив с координатор 
SOLENT UNIVERSITY, гр. Саутхемптън, Великобритания - за научния 
труд „Образователен проект по програма Еразъм плюс, трансфер на 
иновации“. 

Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“. 
 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ 
 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 
       проф. д-р Радослав Радев, д.м. - за цялостен принос в научно-
изследователска, 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. 
 

Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 

 
За протокола: Красен Иванов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Номинации в сферата на предучилищното и училищно образование: 
- „Ученик на годината“ в областта на общообразователната 

подготовка – Калоян Васев – ученик от XI-ти „з“ клас в Първа езикова 
гимназия – Варна; 

- „Ученик на годината“ в областта на професионалната подготовка – 
Александрина Петрова - ученичка от X-ти клас в Национално училище по 
изкуствата „Добри Христов“, специалност „Поп и джаз пеене“ – Варна, с 
вокален педагог Кремена Матева; 

- „Учител на годината“ в областта на предучилищното образование – 
Екатерина Спасова – старши учител в детска градина с яслена група № 39 
„Приказка“; 

- „Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование 
– детска градина № 26 „Изворче“ с директор Анелия Бодичева; 

- „Колектив на годината“ в областта на основно училищно 
образование и обслужващи звена – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 
Варна; 

- „Колектив на годината“ в областта на средно училищно 
образование и обслужващи звена – Първа езикова гимназия – Варна. 

Имате думата за мнения и съображения. Като отново тук 
предварително изпълнение предлагам по реда на чл. 60, ал. 1 от 
Административно-процесуален кодекс. Не виждам мнения и съображения. 
Режим на гласуване, колеги. 

 
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 фестивал-
конкурс „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. 
 

Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 



 Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на всички, които ще бъдат наградени и които са удостоени с 

днешното ни решение! Пожелавам успех! 
 
Поради изчерпване на дневния ред, обявявам Седмото заседание за 

закрито. 
 
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 

 
 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                   ВАРНА 

 
 
 
 

               _____________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 

 
 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 

______________ /ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/    
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______________ /адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
 

 
 


