
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 16 

 

 

Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 20.05.2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 10:50  ч. 

 

Присъстват 49 общински съветници, отсъстват 2: 

 

1. Цончо Томов ГАНЕВ 

 2. С решение на ОИК № 352/15.04.2021 г. Йордан Панайотов Филчев 

е обявен за избран общински съветник в Община Варна, издигнат от КП 

„Демократична България – Обединение“ (ДА България, ДСБ, Зелено 

движение). 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми колеги, откривам днешното Шестнадесето заседание на 

Общински съвет - Варна. По уважителни причини отсъства Цончо Ганев, 

който е подал писмено уведомление предварително.  

Преди да започнем разглеждането на дневния ред, имаше… 

трябваше да положи клетва обявеният за нов колега Йордан Филчев, който 

поради това, че е препятстван няма да може на днешното заседание – току-

що ме уведоми – да положи клетва, така че ще положи на следващото 

такова, вероятно до края на месеца, което ще се проведе, редовно. 

Преминаваме към разглеждане на дневния ред: две точки, 

предварително са ви обявени на е-мейлите, имате материалите. Давам 

думата за мнения и съображения. Не виждам заявки за изказвания, колеги, 

така че преминаваме към гласуване на дневния ред. Режим на гласуване. 

 

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) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” 

за ярки постижения в областта на културата за 2021 г.    

 

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 



(1) – присъждане на Награда „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2021 г.    

(2) – присъждане на Награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2021 г.    

 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 33; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 18.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през „Контракс“? 

 

За протокола: Костадин Костадинов – „за“, Светлан Златев – „за“, 

Лидия Маринова – „за“, Даниел Николов – „за“ 

 

Николай ЕВТИМОВ 

Г-н председател, нищо не се чува. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Станислав Иванов – „за“, Юлияна Боева – „за“, 

Мартин Андонов – „за“, Генадий Атанасов – „за“, Мария Тодорова – „за“, 

Венцислав Сивов – „за“. 

 

Николай ЕВТИМОВ 

Г-н председател, нещо не се чува… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами аз Ви чувам, колега. Чувате ли ме? 

 

Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 

Чуваме, г-н Балабанов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля да окончателния резултат. 

 

Общи резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 8, предложението не се приема.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме 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) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” 

за ярки постижения в областта на културата за 2021 г.    

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

    По първа точка от дневния ред относно присъждане на Голяма 

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

културата за 2021 г. предложенията са следните, изчитам ги само 

поименно, без постиженията на съответните лица: голяма награда „Варна” 

- Станислав Пенев; по параграф „Литература“ няма номинации; 

изобразителни изкуства - Пламен Монев; театър - Екипът на Драматичен 

театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ – Варна; музика - Младежки 

симфоничен оркестър към НУИ „Добри Христов“ – Варна; опера - екипът 

на Държавна опера към ТМПЦ – Варна; танц - Юлиян Станев; кино - 

екипът на РТВЦ – Варна; архитектура - арх. Светослав Станиславов; 

журналистика - екипът на БНР - Радио Варна (електронни медии), Нина 

Локмаджиева (електронни медии), Любомир Бенковски – Бенджи 

(фотожурналистика). Това са предложенията в сферата на културата. 

  Имате думата, колеги. Димитър Чутурков – заявка за изказване. 

Заповядайте, колега. 

 

 Димитър ЧУТУРКОВ 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, вземам думата не за да 

лобирам за един или друг творец, не да противопоставям едно изкуство на 

друго или един представител на културата на друг. Моята позиция е 

свързана със спазването на духа на Статута за присъждане на награди 

„Варна“ в областта на културата. На заседанието на ПК „Култура и 

духовно развитие“ след като бе обявено окончателното решение на 

журито, прието с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 за присъждане на 

Голямата награда „Варна“ на художника Георги Лечев и Награда „Варна“ 

в категория „Литература“ на поета Станислав Пенев, членовете на 

комисията станаха свидетели на един етюд с трима участници. Това са 

двама съветници и председателят на комисията. Етюдът започна с 

невинния въпрос за резултатите от общественото обсъждане на тримата 

номинирани за Голямата награда „Варна“. Председателят надълго и 

нашироко обясни, че резултатите са: 9-10 подкрепящи писма за поета 

Станислав Пенев, включително и от детска градина, туристическо 



дружество, асоциацията „Да съхраним жената“  от Общоарменския 

благотворителен съюз и т.н. срещу 4-5 за художника Георги Лечев. В 

противовес на по-голямото количество, трябва да се има предвид, че 

групата, предложила Георги Лечев, се състои от авторитетни личности и 

експерти от национално значение (художници, архитекти, актьори, 

изкуствоведи и др.). Веднага в етюда се включи и вторият съветник, който 

предложи въз основа на тази широка обществена подкрепа носител на 

Голямата награда да бъде поетът Светослав Пенев. Тук явно 

изключителните постижения и принос в националната култура станаха 

жертва на количествения подход и измисления критерии – брой 

подкрепящи писма. Предложението бе подложено на гласуване и прието с 

5 „за“,1 „против“ и 3 „въздържали се“. 

Оттук започват въпросите: 

1. Общинският съвет е приел Статут, в който оценката на 

постиженията на творците се възлага на 7 членно жури от „изтъкнати 

творци от различни изкуства, критици, дейци на културата“ и др. 

Председател на журито е председател и на ПК. Ако председателят е имал 

съображения относно обществения отзвук и оценка, защо не ги е изложил 

пред журито преди тайното гласуване? 

2. За какви правни основания непрекъснато говори председателят, 

които могат да подменят изключителните постижения и принос в 

националната култура? 

3. Защо при обсъждането председателят използва терминът 

„предложения на журито, а навсякъде в Статута те фигурират като 

решения и окончателни решения на журито, които се предлагат от ПК и се 

утвърждават от Общинския съвет? 

4. Кой може и кой не може да обжалва решението на журито? 

5. И накрая, след този прецедент и разминаване на решението на 

журито с това на комисията, какво жури ще привлечем за следващата 

година, чието експертно мнение с лека ръка можем да зачеркнем и да 

подменим вероятно с някакви политически съображения? 

Уважаеми колеги, според мен през тази година постоянната комисия 

опорочи процедурата за присъждане на Награди „Варна“. В практиката на 

Общинския съвет има много случаи, когато той не приема предложенията 

на комисиите, затова поради създалата се обстановка на напрежение в 

творческите съюзи и огорчения на отделни творци  предлагам: 

1. Голяма награда „Варна“ да не се присъжда през 2021 г. 

2. Съобразно решението на журито, на поета Светослав Пенев да се 

присъди награда „Варна“ в категория „Литература“. 

3. За награждаването на художника Георги Лечев да се съобразим с 

направеното предложение от председателя на Общинския съвет за 

присъждане на Званието „Почетен гражданин на Варна“. 



4. Да се преразгледа Статута за присъждане на награда „Варна“ в 

областта на културата, като се избегнат двусмислията и се синхронизира с 

Глава Четвърта „Комисии“ на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Варна. 

Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Чутурков. Преди да дам думата на г-н Златев, както 

каза и колегата Чутурков преди малко, по отношение на кандидатурата на 

художника Георги Лечев си позволих да направя предложение за 

присъждане на званието „Почетен гражданин на Варна“ предвид факта, че 

същото е по-престижно – така мога да го нарека – без да омаловажавам 

разбира се тези награди, които днес гласуваме, като предложението стана 

вследствие на това, че се запознах с биографията му и след среща с хората, 

които са го номинирали. По тяхно настояване аз направих номинацията за 

присъждане на звание „Почетен гражданин на Варна“.  

Мартин Златев има думата. Заповядайте, колега. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Благодаря, г-н Балабанов. Странни неща станаха, освен в комисията 

по култура и в последващо изказване в радиото от председателя на 

комисията Мария Тодорова. Тя съобщи първа за това, че се подготвя 

номинация за почетен гражданин на Георги Лечев. Едва ли не като 

компенсаторка за това, че той е определен от журито за „Голяма награда 

Варна“ и в един момент правим компенсация с почетен гражданин на 

Варна. То всъщност, тези награди започват да олекват в този случай. На 

следващия ден, хронологично, Вие, г-н председател подавате до нашите 

пощи, че предлагате от Ваше име да бъде Георги Лечев да бъде за почетен 

гражданин на Варна. Това за мен са… това са синхронизирани действия 

специално за избягване и за промяна на решение на едно жури, което се 

обезсмисля неговата работа с вашите действия. Говоря вашите действия 

като политическа партия. Тъй като Станислав Пенев излезе като 

предложение от ваши представители за подмяна на решението на журито. 

Именно по тази причина, лично аз ще гласувам „въздържал се“ по 

решението за Станислав Пенев да вземе голямата награда Варна. 

Благодаря Ви.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Златев. Съзирам от изказването някакви, едва ли не 

персонални мнения или обвинения към председателя на комисията или 

към мен. Искам да Ви кажа, че нито има някаква стиковка, нито знам за 

участие в радио Варна, нито каквото и да било. Може да питате. Обърнете 

се към хората, които номинираха Георги Лечев. Лично към тях аз поех 



ангажимент, на среща, тук при мен в кабинета ми, двама души и съм 

изпълнил ангажимента, който съм поел, след като съм се запознал с 

биографията. Нищо повече. Всичко друго са някакви конспирации, които 

не отива на темата, която разглеждаме. Тя е всякаква друга, но не и 

политическа в случая. Благодаря. Не виждам други заявки за изказване. 

 

Николай ЕВТИМОВ 

Може ли доцент Евтимов, г-н председател, да кажа нещо? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбира се, доц. Евтимов. Имате думата. 

 

Николай ЕВТИМОВ 

Да, благодаря Ви. Аз мисля, че е изключително добро Вашето 

предложение и на г-н Чутурков и да ги подложим на гласуване тези 

промени, които искаме да ги направим. А що се отнася за художника – г-н 

Лечев, той наистина заслужава добра и хубава и по-почтена награда като 

почетен гражданин на Варна и аз лично ще Ви подкрепя Вашето 

предложение и на г-н Чутурков. Благодаря Ви.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Г-н Балабанов, мога ли да взема отношение? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да. Заповядайте, колега Тодорова. 

 

Мария ТОДОРОВА  

Благодаря Ви. Ами аз за разлика от колегата Чутурков не съм си 

написала предварително изказване, така че възможно е някои от темите да 

пропусна да ги коментирам. Относно несъответствията в Статута, въз 

основа на който се стига до окончателните решения за голямата награда 

Варна, както и наградите по отделните направления, считам че колегите 

преди мен, които са били председатели на комисии би следвало по-добре 

да познават нормативната уредба и в тази връзка е трябвало да се направят 

съответните предложения за корекция в нормативната база, може би на по-

преден етап. Аз, за съжаление, заварих такава нормативна база и се наложи 

да работя в такава нормативна среда.  

Относно предложенията и относно работата на журито – ами, смятам 

че и работата на журито, и работата на постоянната комисия в заседанието 

си, което достигна до тези решения беше абсолютно законосъобразно и във 

връзка с… пак казвам с разминаващата се, както и г-н Чутурков каза, 

нормативна база и несъответствия в много отношения помежду си, 



некореспондираща отделните нормативни актове един спрямо друг, както 

следва да бъдат.  

Относно изказването на г-н Златев, ще помоля да си проверите 

електронните пощи, както и участието ми в радиото, за да видите, че 

хронологията, която всъщност тук навеждате в настоящото заседание 

изобщо не отговаря на истината, тъй като участието ми в радио Варна 

беше на 14-ти май, петък. Предложенията, които сте получили във връзка с 

номинацията на г-н Лечев не бяха към 14.00 ч. на или след това на 14-ти 

май. Т.е. моля, преди да правите някакви нападки срещу колега общински 

съветник да си прочетете и да проверите правилно хронологичните 

действия, както са се случили във времето. Също така изключително важно 

е, както и г-н Чутурков каза, да се спазва нормативната база, въпреки 

всичките й несъответствия. Тоест, не само е важно да се види 

експертността, но да се видят и правните действия, които следва органът, 

който взема решение да осъществява. Тоест, не е въпросът само да е 

целесъобразно, то трябва да е и законосъобразно и правилно съответното 

решение. Тук не става дума за преценка на експертните и професионални 

качества на художника Георги Лечев или за качествата на Станислав 

Пенев. Говорим, че при определяне на една такава награда, следва да се 

съобразяват абсолютно всички критерии. Разбира се, журито е с 

експертния си характер, то дава експертната насока, но все пак 

политическият орган и органът на местно самоуправление който е, това е 

органът на общинския съвет. Тоест, помощният орган към общинския 

съвет следва да прецени как се балансират правните основания с 

експертната позиция на журито. Така че в тази връзка, считам че 

решението на комисията „Култура и духовно развитие“ от правна страна е 

абсолютно издържана. Така че нападките в тази връзка, може би имат 

някакъв друг корен и търсят някакви други цели, които не мисля, че 

гражданите на Варна сега следва да бъдат ангажирани с подобен род 

неколегиалности, така че тези неща няма да коментирам повече. Никой не 

оспорва качествата и това, което като принос е направил художникът 

Георги Лечев и наградите, които има и цялата обществена дейност, която е 

осъществявал. Аз дори направих изказване в тази връзка на заседанието на 

журито, но както може би г-н Чутурков не помни, тези заседания не се 

излъчват, нито пък се публикув по някакъв начин информация относно 

начина на работа на журито. Да, коментирали сме го. Аз имам изрично 

изказване в тази връзка, тъй като не знам предходните състави на журито и 

председателите на журито как са работили, но аз отделих достатъчно време 

да изследвам всеки един от номинираните, за да съм сигурна в начина, по 

който ще гласувам и каква позиция ще взема за всяка една номинация, не 

само за големите награди. Така че абсолютно съм наясно, както и журито, 

както предполагам и членовете на състава на постоянната комисия за 

качествата на всяка една от номинациите, които бяха обсъждани. 



Въпросът, пак казвам, се поставя къде е балансът между правните 

основания и експертността на всяка една номинация. И пак питам, може би 

трябва да се зададе директно въпроса на предходни председатели на 

постоянна комисия по култура защо не са били направени предложения за 

изчистване на несъответствията в нормативната база. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, г-жо Тодорова. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ  

Г-н председател, едно процедурно предложение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Реплика, първо. Да, колега Балачев, ще дам възможност. Реплика, 

първо има заявка на колегата Чутурков, след което процедурата. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Благодаря на Мария Тодорова за оценката на отделните изказвания. 

Предните председатели не са направили такова предложение за корекция 

на Статута, понеже не е имало такъв проблем. Проблемът излиза сега. 

След като председателят е изложил своите съображения пред комисията и 

тя не ги е взела предвид, тоест те са съобразили и са счели, че тези 

съображения за брой и количествен подход не са съществени и затова е 

взела комисията такова решение. А другото - след като общинският съвет е 

преценил, че по проблемите на културата, по проблемите на образованието 

и т.н. са необходими експерти, които да оценяват качествата на един или 

друг творец, то е редно постоянните комисии да се съобразят с това 

решение. В противен случай не е имало нужда да се прави специално 

жури. Направо да се събере постоянната комисия, да си вземе решение. 

Общинският съвет да си вземе решение и толкова. Така че, явно проблемът 

излиза сега. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Балачев, заповядайте за процедура.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Г-н председател, уважаеми колеги, днес сме се събрали по един 

изключително добър повод – да номинираме и да предложим на… 

всъщност на днешната сесия да вземем решение относно това кой от 

многото достойни граждани на Варна трябва да получи тази награда. Аз 

очаквах някакъв дебат по същество, в смисъл такъв винаги може да има 

различно мнение относно това един или друг творец колко е по-добър. За 

съжаление имам усещането, че това се превръща в тричане тука на Мария 



Тодорова и някакви взаимоотношения в групата на БСП, което струва ми 

се, че не е редно. Затова правя процедурно предложение да преустановим 

дебатите и да минем в режим на гласуване. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Процедура от колегата Балачев за прекратяване на дебатите. Режим 

на гласуване.  

  

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 34; против – 1; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 13.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата.  

 

 За протокола: Лидия Маринова – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Даниел Николов – „за“, Юлиана Боева – „за“, Светлан Златев – „въздържал 

се“, Костадин Костадинов – „за“, Мария Тодорова – „за“, Станислав 

Иванов – „за“, Мартин Андонов – „за“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Моля за окончателните резултати. 

 

 Общи резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали 

се – 4; отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Колеги, прекратени са дебатите, преминаваме към гласуване. Колега 

Чутурков, Вашите предложения една част от тях бяха ирелевантни по 

отношение на това дали подкрепяме кандидатура за почетен гражданин 

или не, тъй като това е отделна процедура, която предстои да разглеждаме 

след известно време.  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Извинявайте, г-н Балабанов, за подадени предварително заявления за 

изказване няма ли да минат, преди да приключим процедурата?  

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Колега Капитанов, преди малко взехме решение да прекратим 

дебатите по темата.  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Пуснал съм заявление преди това.  

 



 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Да, виждам заявките, вижте правилника. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 А мога ли да ползвам право на обяснение на отрицателен вот за 

процедура или също не е възможно? 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Можете, да. Отрицателен вот може. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Защото съм пуснал и това, но Вие не виждате и това...  

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Момент само, нека да изчистя, ще Ви дам възможност за 

отрицателния вот. Момент само да изчистим процедурата с колегата 

Чутурков.  

Колега Чутурков, моля да формулирате предложенията си коректно, 

за да мога да ги подложа на гласуване, тъй като една част от тях, които 

казахте преди малко, отправихте, бяха пак казвам… няма как да ги гледаме 

в момента - нито за промяна на статута, нито затова дали подкрепяме 

кандидатура за почетен гражданин или не. 

 

 Димитър ЧУТУРКОВ 

 Благодаря Ви, г-н Балабанов. В тази ситуация предлагам следните 

предложения за решения. Първо, голяма награда „Варна“ не се присъжда 

през 2021 г. и второ, съобразно решение на журито, на поета Светослав 

Пенев да се присъди награда „Варна“ в категория „Литература“. Благодаря 

Ви. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря за направените предложения. Преди да дам думата на 

колегата Капитанов, по първото предложение на практика с вота си по 

проекта за решение на комисията ние ще изразим мнение дали да има 

„Награда Варна“ или не, след което ще дам възможност да се гласува 

второто предложение. Колега Капитанов, имате думата за отрицателен вот.  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Да, за отрицателен вот, защо не исках да бъде прекъснато...  

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Заповядайте. 

 



 Николай КАПИТАНОВ 

Здравейте, колеги, тъй като нашият Общински съвет вече 

традиционно прекъсва всякакви дебати, когато нещата по някакъв начин 

не са изгодни на управляващото мнозинство, искам да обърна внимание на 

един факт, който присъства в публичното пространство, но не влезе в 

нашите дебати и той е свързан с идеята за такава награда, за нейната… 

Личности, които носят такава награда трябва да са и морален… как да 

кажа… морален стожер, тоест пример, който следва да бъде за 

подражание. Това не е професионална награда, това е гражданска награда 

и е изключително важно хората, които я носят да бъдат на едно 

изключително високо ниво в обществото. В тази връзка искам да попитам 

дали до някой от Вас е стигнала информацията, че предложеният по такъв 

необичаен начин кандидат за „Голяма награда Варна“ има картонче в 

Държавна сигурност, тоест той е регистриран в Държавна сигурност и ние 

в момента човек, който през 1982 г. някъде ми попадна… сега ще го 

намеря ако искате, мога да ви го пратя и като линк… Сега, по принцип 

информацията това е решение № 2-11-30 от 21.11.2017 г., с което 

комисията за разкриване на документи и обявяване на принадлежност на 

граждани към Държавна сигурност, обявява лицето Станислав Пенчев 

Пенев за вербуван през 1982 г. и т.н…. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Правите изказване в момента, колега…  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Да, ами това трябваше да стане…  

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

…, а не отрицателен вот. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Това ми е обяснението за отрицателен вот. Това е важна 

информация, която просто нямах възможност да … 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 …ами формулирайте го надлежно. В момента правите изказване и 

задавате риторични въпроси към колегите. Това не е отрицателен вот.  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Изказването си го бях заявил, г-н председател, преди да бъде 

поискана процедура. 

 

 



 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Изказване нямате право да правите в момента при прекратена 

процедура по дебата.  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Добре, това ми е обяснението за отрицателен вот. Просто считам, че 

не е редно такава фигура да бъде гласувана, не и преди да бъде изчистен 

този въпрос. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Разбрах, че… да, случайно Ви е попаднало някакво картонче и т.н… 

да.  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Ами всъщност това е линк, който мога да изпратя на всички, да 

разберете.  

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Да, да случайно… 

 

 Ивайло МИТКОВСКИ 

 Г-н Балабанов, такива картончета не попадат случайно, Вие сте 

юрист и трябва да ги знаете тези неща. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Е да де, аз случайно казах в кавички. 

 

 Ивайло МИТКОВСКИ 

 Случайно не попадат картончета за принадлежност… 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Да, аз затова казах, че му е попаднало на колегата случайно. Той така 

в изказването си, не съм... 

 

 Ивайло МИТКОВСКИ 

 Да. Може би с това трябваше да се започне, а не с прекратяване на 

изказванията.  

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Д-р Митковски, не съм дал думата, благодаря все пак за уточнението. 

  Така. Колеги, преминаваме към гласуване на изчетеното от мен 

предложение, след което към второто предложение на колегата Чутурков. 

Режим на гласуване по първото предложение за голяма награда „Варна“.   



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

550-1. 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 Статута за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в 

областта на културата, Общински съвет – Варна определя за удостояване с 

 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА” 
Станислав Пенев - за изключителни художествени постижения в 

областта на духовността и поезията, за цялостната си дейност и принос, с 

последни получени литературни награди: Голямата награда на VI 

Международен фестивал на поезията „Поезия без граници“ – Пловдив 2020 

за постижения в духовността и поезията, Награда „Писателят и морето“ на 

издателство „Морски свят“ за активно писателско и журналистическо 

участие в обществения живот, свързано с морето за 15 август – Ден на 

Варна, Национална литературна награда „Йосиф Петров“ 2020 г. на Съюза 

на независимите български писатели за стихосбирките „Морски 

стихотворения“ (2019), „Неочаквани стихотворения (или Крайбрежен 

часослов)“ (2020) и „Влюбени стихотворения“ (2020), както и за 

цялостната му творческа дейност, включваща и работата му като главен 

редактор и организатор на националния вестник за литература, изкуство и 

обществен живот „Литература и Общество“, издаван в гр. Варна, като 

автор на литературни и литературоведски издания за ученици и на книги и 

стихосбирки, на председател на жури на литературни конкурси в 

националния календар на МОН. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

поради връчването на наградата в навечерието на 24 май – Денят на 

светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 

и на славянската писменост. 

 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 20; против – 2; 

въздържали се – 12; отсъстващи – 17.* 

  

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата.  

 

 За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Димитър Чутурков – „въздържал се“, Стоян Попов – „за“, Мартин Андонов 

– „за“, Стефан Станев – „за“, Даниел Николов – „за“, Светлан Златев – 



„въздържал се“, Юлиана Боева – „за“, Лидия Маринова – „за“, Мария 

Тодорова – „за“, Костадин Костадинов – „за“, Николай Капитанов – 

„въздържал се“,  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Моля, колеги, да преустановите вече. Окончателни резултати от 

гласуването? 

 

 Общи резултати от гласуването, обявени на микрофон: за – 30; 

против – 2; въздържали се – 16; отсъстващи – 3, предложението се 

приема. 

За протокола от изслушване на запис: Венцислав Сивов – „за“.  

 

Общи резултати, включващи гласуването чрез система 

„Контракс“ и проведеното явно гласуване: за – 31; против – 2; 

въздържали се – 16; отсъстващи – 2. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следващото предложение за решение на 

комисията, тъй като… 

 

………….. /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

… Не можах да разбера.  

Преминаваме към следващото предложение на комисията по 

„Култура“, колеги, както изчетох списъка с имена. Имате думата. Няма 

мнения и съображения. Режим на гласуване на наградите в сферата на 

културата, както бяха изчетени от мен.  

 

 

 

 

551-1. 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 Статута за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в 

областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението на 

Журито за удостояване награда „Варна” за ярки постижения в 

областта на културата за 2021 г. на следните творци и творчески 

колективи: 

 

І.  ЛИТЕРАТУРА 

Няма номинации. 



 

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

 Пламен Монев – за утвърждаване на високи художествени 

стойности в изобразителното изкуство на общ. Варна и деветата 

самостоятелна изложба с експресивна емоционалност „Пътешествия“ през 

2020 г. 

  

ІІІ. ТЕАТЪР 

 Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ - 

Варна - за проникновен режисьорски прочит и забележителни актьорски 

превъплъщения в премиерната постановка на „Поразените“ по 

едноименния роман на Теодора Димова. 

 

ІV.  МУЗИКА 

Младежки симфоничен оркестър към НУИ „Добри Христов“ – 

Варна – за активна дейност в пандемичната 2020 г. и за възстановката на 

първия концерт, с който преди 75 години е представено пред варненската 

общественост новосъздаденото музикално училище, понастоящем  НИУ 

„Добри Христов“ – Варна. 

 

V. ОПЕРА 
(изпълнителско изкуство) 

Екипът на Държавна опера към ТМПЦ – Варна – за високи 

художествени постижения и надграждане на модела на представяне на 

оперното изкуство на открита сцена –„Опера на открито“ на постановката  

„Макбет“ от Джузепе Верди. 

  

VІ. ТАНЦ 

Юлиян Станев – за издигане престижа и популяризиране на 

българското фолклорно изкуство като художествен ръководител и 

хореограф на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за концерта-спектакъл „Знаци 

по пътя“ по повод 60-годишнината на ансамбъла. 

 

VІІ. КИНО 

Екипът на РТВЦ – Варна - за професионално отношение и 

задълбочено представяне на духовния живот в православните храмове и 

истинските измерения на вярата в реализирането на документални филми в 

рискови пандемични условия и рестриктивни мерки на поредицата „Домът 

на вярата“, излъчвана по БНТ 1.  

 

VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

Арх. Светослав Станиславов – за приноса му в постигането на 

баланс между естетика, функционалност и дизайн в проектирането и 



реализацията на жилищни и обществени сгради в град Варна и за 

удостояването с национален приз „Животворна светлина“-2020 г. на 

„Велукс“ и международна награда „Интерарх“-2020 г. на архитектурен 

проект за сграда, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ 15. 

 

IХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

Екипът на БНР - Радио Варна (електронни медии) - за 

представяне на богатото архитектурно наследство на морския град  и 

бележитите варненски сградостроители от периода 1878-1944г. в 

предаването „Архитектурата на Стара Варна“. 

 

Нина Локмаджиева (електронни медии) – създаване на работещи и 

устойчиви модели за комуникация между артисти и публика в пандемични 

условия, включително и чрез утвърждаване на иновативна платформа за 

споделяне на култура.  

 

Любомир Бенковски – Бенджи (фотожурналистика) - за високи 

постиженията в мобилната фотография и работа на терен, творчески и 

иновативно представени във виртуалната изложба-хепънинг „Последните 

фоторепортери“. 
 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

поради връчването на наградата в навечерието на 24 май – Денят на 

светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 

и на славянската писменост. 

 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 33; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 17.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Лидия Маринова – „за“, Станислав Иванов – „за“, 

Мария Ангелова – „въздържал се“, Светлан Златев – „въздържал се“, 

Бранимир Балачев – „за“, Даниел Николов – „за“, Венцислав Сивов – „за“, 

Николай Капитанов – „въздържал се“, Огнян Къчев – „за“, Мария 

Тодорова – „за“, Костадин Костадинов – „за“, Юлиана Боева – „за“, 

Мартин Андонов – „за“, Христо Боев – „за“,  

 

 Общи резултати от гласуването, обявени на микрофон: за – 44; 

против – 0; въздържали се – 4; отсъстващи – 3, предложението се 

приема. 



 

За протокола от изслушване на запис: Анелия Клисарова – „за“.  

 

Общи резултати, включващи гласуването чрез система 

„Контракс“ и проведеното явно гласуване: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 2. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

     Преминаваме към следваща точка от дневния ред, колеги.  

 

 Анелия КЛИСАРОВА 

 Г-н председател, не можах да участвам в предходното гласуване, 

нещо ми се срина системата, „за“ съм.  



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 за 2021 г.    

(2) – присъждане на Награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2021 г.    

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По предходното гласуване – проф. Клисарова – „за“, благодаря Ви. 

Предложенията по точка втора от дневния ред относно присъждане 

на награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование за 2021 г.,  

са както следва:  

- Хуманитарни науки: индивидуална награда за доц. д-р Диана 

Радкова, дм,  колективна награда за УМБАЛ „Света Марина“ – Варна; В 

Природни науки: индивидуална награда - доц. д-р инж. Кристина 

Близнакова, колективна награда - Творчески колектив с ръководител 

капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков; Обществени науки: 

индивидуална награда - доц. д-р Антон Грозданов,  колективна награда -  

Изследователски екип от Катедра по икономика и управление на 

здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с 

ръководител доц. Мария Рохова; технически науки: индивидуална награда 

- проф. д-р арх. Александър Слаев, колективна награда - научен колектив с 

ръководител гл. ас. д-р мат. Николай Марков. 

 - „Ученик на годината” в областта на общообразователната 

подготовка - Теодор Костов,  Александър Габровски; „Ученик на годината” 

в областта на професионалната подготовка - Божидар Златанов; „Учител на 

годината” в областта на предучилищното образование - Мария Пенева; по 

отношение на „Учител на годината” в областта на обслужващите звена – 

основно образование, средно образование - нямаме номинации; „Учител на 

годината” в областта на основното образование - няма номинации; 

„Учител на годината” в областта на професионалната подготовка - Крум 

Крумов; „Колектив на годината” в областта на предучилищното 

образование - Детска градина № 5 „Слънчо“ – Варна; „Колектив на 

годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи 

звена - Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – 

Варна; „Колектив на годината” в областта на средно училищно 

образование и обслужващи звена - Средно училище „Гео Милев“ – Варна. 



  Имате думата, колеги. Доц. Цветкова, заявка сте подала за 

изказване, имате думата. 

 

 Антоанета ЦВЕТКОВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми господа общински съветници, 

искам да предложа на вниманието на целия общински съвет един дебат, 

който възникна в заседанието на ПК „Наука и образование“ на 11-ти май. 

Във връзка с номинация в област „Учител на годината“, имахме две 

изключително силни номинации в тази област на двама доказали се вече 

преподаватели в МГ „Д-р Петър Берон“ и в IV ЕГ „Фредерик Жолио 

Кюри“. Съгласно статута на наградата в сферата на средното образование 

експертната комисия след гласуване се получи ситуация, в която и двете 

номинации имаха еднакъв брой отрицателен и положителен вот, което не 

даде според Статута за връчване на тази награда и за излъчване на 

победител да отпаднат и двете номинации. Но предлагам го на вниманието 

на общинските съветници и искам съвсем аргументирано да кажа защо  

предлагам тези две номинирани учителки да получат наградата за „Учител 

на годината“ в сферата на средното образование, защото…… /н.р./ успели 

в рамките на 2020/2021 г. заедно с учениците си всяка от своето училище 

да спечелят международни и национални кръгове. Г-жа Десислава 

Темелкова е главен учител по география и икономика в МГ „Д-р Петър 

Берон“ със свои възпитаници от 7-ми, 11-ти и 12-ти клас е взела първо, 

второ, съответно и трето място, а преподавателят по френски език в IV ЕГ 

„Фредерик Жолио Кюри“ Величка Илиева наред със своите лични и 

професионални постижения е извела на първо място на национален кръг на 

олимпиада по френски език ученик от 11-ти, от 10-ти и от 9-ти клас. 

Смятам, че тези постижения са значими особено в условията, при които е 

поставено образованието и цялото ни общество и понеже в предните 

дебати се прокрадна и нотата за липса на добродетели и толерантност, 

които губи нашето общество, а в част от предложенията за тези учители 

съществуват и тези характеристики не само от професионалните, а и от 

личните им качества. Така че мисля, че можем и на двете учителки да 

гласуваме награда и тя ще бъде напълно заслужена, но крайното решение е 

на всички вас, общинските съветници. Благодаря ви за вниманието. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на доц. Цветкова. Има ли мнения и съображения, колеги, 

по направеното от нея предложение за допълване и за включване по-скоро 

в „Награда Варна“ в сферата на образованието, а именно в направление 

„Учител на годината” в областта на средното образование да бъдат 

присъдени на двама учители: Десислава Темелкова - МГ „Д-р Петър 

Берон“ и Величка Илиева от IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“? Има ли 



мнения и съображения по това предложение? Проф. Клисарова, 

заповядайте. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Исках да ви уверя, че аз участвах и в експертното жури, и в 

комисията. И всички бяхме единодушни за качествата на хората, които са 

предложени в сферата на висшето образование без никаква дискусия и 

всички „за“ единодушни. Бих абсолютно подкрепила мнението и 

предложението на доц. Цветкова затова, защото запознах се лично с 

постиженията и на двамата учители и е достойно за нас да ги обявим за 

„Награда Варна“. Мисля, че всички… призовавам всички колеги да 

подкрепят това предложение. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на проф. Клисарова. Други заявки няма направени по 

предложението на доц. Цветкова, така че подлагам на гласуване 

предложението на доц. Цветкова за включване на двете дами-учители в 

наградите. Режим на гласуване. 

 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 35; против – 0; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 14.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, които не са успели да гласувате, имате думата. 

 

За протокола: Лидия Маринова – „за“, Мария Тодорова – „за“, 

Мартин Андонов – „за“, Костадин Костадинов – „въздържал се“, Юлияна 

Боева – „за“, Даниел Николов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, Светлан 

Златев – „за“, Венцислав Сивов – „за“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за окончателни резултати. 

 

Общи резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 

3; отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предложението се приема, колеги, поради което преминаваме към 

така допълнения списък с номинирани за „Награда Варна“ в сферата на 

образованието. Режим на гласуване. 

 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

552-2. 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 2021 г., както следва: 

 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 

         доц. д-р Диана Радкова, дм – за изключителен принос в 

организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за 

цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в 

областта на инфекциозните болести.   

     Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 

  УМБАЛ „Света Марина“ - Варна с изпълнителен директор проф. д-

р Силва Андонова - за изключителен професионализъм при организация и 

координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на 

пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен регион на 

България.   

    Предложение от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

      доц. д-р инж. Кристина Близнакова – за подготовката и 

ръководството на проекта PHENOMENO – единственият научен проект на 

Европейската комисия по конкурса RIZE, част от програма Хоризонт 2020, 

с координатор Българска организация Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов” – Варна, одобрен през 2020 г. 

      Предложение от Съюза на учените – Варна. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

  Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р 

Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект 



„Моделиране на водните потоци в изключителната икономическа зона на 

Република България в Черно море“. 

Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“. 

 

  

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

        доц. д-р Антон Грозданов – за монографичен труд „Правен режим на 

услугите в корабоплаването“ в два тома и за цялостен принос в 

организирането и осъществяването на учебната и научно-

изследователската дейност в областта на морското право. 

  Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

 КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

       Изследователски екип от Катедра по икономика и управление на 

здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с 

ръководител доц. Мария Рохова – за представителството на България в 

Мрежата за мониторинг на здравните системи и политики и платформата 

за мониторинг на отговора на здравните системи с кризата с COVID-19 на 

Европейското бюро на Световната здравна организация, Европейската 

комисия и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. 

      Предложение от Съюза на учените – Варна. 

 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

проф. д-р арх. Александър Слаев – за монографията му 

„Планиране на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на 

комплексните права на собственост“. Постижения в 

научноизследователската дейност в областта на архитектурата, 

териториалното планиране и градоустройството, интегрирането й в 

преподавателската дейност за издигане на нивото на обучение по 

архитектура във ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

      КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Научен колектив с ръководител гл. ас. д-р мат. Николай Марков 

- за разработката „Иновационен метод за генериране на екологически 

чиста възобновяема енергия от бавнотечащи реки и морски течения“. 

       Предложение от Център по хидро- и аеродинамика – Варна. 



 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

поради връчването на наградата в навечерието на 24 май – Денят на 

светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 

и на славянската писменост. 

 

 

 

 

         553-2. 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 2021 г., както 

следва: 

 

І. „Ученик на годината” в областта  

на общообразователната подготовка 

Теодор Костов – ученик от XII „e“ клас в Математическа гимназия 

„Д-р Петър Берон“ - Варна. 

Ученик, който завършва средното си образование многократно 

надскочил регионалното и националното ниво в областта на обществените 

и природните науки. Отдаден на науката и олицетворява идеалите на МГ 

„Д-р Петър Берон“, вдъхновител на своите съученици. 

 

 Александър Габровски – ученик от XII „з“ в Първа езикова 

гимназия – Варна.   

Ученик с богата душевност и ценностна система, личност с 

нестандартно мислене и интересно виждане за изкуството. Носител на 

многобройни национални стипендии, награди и отличия от регионални и 

национални участия. 

 

ІІ. „Ученик на годината” в областта  

на професионалната подготовка 

 

 Божидар Златанов – ученик от Х клас в Спортно училище „Георги 

Бенковски“ – Варна. 

        Отличен ученик и спортист, многократно класиран на призови места в 

европейски, държавни и регионални първенства. Постоянен и 

целеустремен в своята образователна и спортна подготовка, участник в 

училищни инициативи и мероприятия. 



ІІІ. „Учител на годината” в областта  

на предучилищното образование 

 

Мария Пенева - старши учител в Детска градина № 43 „Пинокио“ – 

Варна. 

          Педагог с отлична теоретична и практическа подготовка. Учител 

новатор в обучението от разстояние в електронна среда в условията на 

пандемия. Автор на учебни помагала и обучителни средства, на статии в 

научни издания и в националния печат. 

 

 

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 

 

         Десислава Темелкова – главен учител по география и икономика в 

МГ „Д-р Петър Берон“. 

 Учител с изяви в резултат на системна работа на създаване на среда 

за развитие на таланта на учениците в областта на географията и 

икономиката. Нейни ученици са включени в националния отбор на 

световната олимпиада по география и икономика. Активно работи в най-

съвременното направление в географията – географски информационни 

системи. 

 

 Величка Илиева – старши учител по френски език в IV ЕГ 

„Фредерик Жолио Кюри“ 

 Учител, който развива у своите ученици освен компетентности по 

френски език, но и ентусиазъм и вдъхновение. Създател е на френски 

театър в училището. Работи по програми за билингвално обучение. Нейни 

ученици са отличени на национални и международни участия по френски 



език и литература, успешно защитават реферати отличени със сертификати 

от френското министерство на образованието. 

  

 

VII. „Учител на годината” в областта  

    на професионалната подготовка 

 

Крум Крумов – учител по лека атлетика в Спортно училище „Георги 

Бенковски“ – Варна. 

        Дългогодишен преподавател по спорт, който работи целенасочено и 

мотивиращо със своите ученици. Доказателство за неговите педагогически 

качества са многобройните върхови постижения на неговите възпитаници 

на международни и държавни първенства. 

 

 

VIII. „Колектив на годината” в областта  

    на предучилищното образование 

 

  Детска градина № 5 „Слънчо“ – Варна с директор Мария Узунова 

          Колектив с утвърден авторитет сред родители и общественост. Екип, 

който прилага нови интерактивни методи и средства в работата си с 

децата, STEM – практики, различни програми и проекти. Отличава се с 

многобройни партньорства с различни институции и организации, с 

инициативи и изяви на различни нива. 

 

 

ІХ. „Колектив на годината” в областта  

на основно училищно образование и обслужващи звена 

 

            Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен 

център – Варна с директор Лиляна Лазарова - Янева  

        Колектив, подпомагащ ежегодно развитието и социалната адаптация 

на над 1 000 деца със специални образователни потребности и на ресурсно 

подпомагане. Екип от професионалисти, всеотдаен в работата си, 

постоянно квалифициращ се и търсещ съвременни средства и методи за 

работа. Партньорството с Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“, специалност „Логопедия“, е доказателство за високия 

професионализъм на работещите в Логопедичния център – част от 

специалистите са хонорувани преподаватели с готовност да споделят опит 

и знания със студентите. 

 

 

 



 Х. „Колектив на годината” в областта  

на средно училищно образование и обслужващи звена 

 

 Средно училище „Гео Милев“ – Варна с директор Албена 

Павлова. 

           В училището работят педагогически специалисти с висока 

професионална подготовка, със стремеж за постоянно усъвършенстване и 

постигане на най-високо ниво в работата си с учениците. Екипът се 

ръководи и работи в посока на изграждане на иновативна и стимулираща 

образователна среда, среда, ориентирана към ученика, неговите 

възможности и потенциал. Резултатите са видни чрез успеха на учениците 

чрез участието им в многобройни национални и международни програми и 

партньорства. В училището функционира клуб за учителско споделяне, 

където се обсъждат иновативни практики, казуси и възможности. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

поради връчването на наградата в навечерието на 24 май – Денят на 

светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 

и на славянската писменост. 

 

 Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 33; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 17.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, имате думата, който не е успял да гласува. 

 

За протокола: Христо Атанасов – „за“, Лидия Маринова – „за“, 

Станислав Иванов – „за“, Мартин Андонов – „за“, Юлияна Боева – „за“, 

Светлан Златев – „за“, Стоян Попов – „за“, Костадин Костадинов – „за“,  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Окончателни резултати, моля. 

 

Общи резултати от гласуването, обявени на микрофон: за – 41; 

против – 0; въздържали се – 1; отсъстващи – 9, предложението се 

приема. 

 

За протокола от изслушване на запис: Даниел Николов – „за“, 

Венцислав Сивов – „за“. 

 

Общи резултати, включващи гласуването чрез система 

„Контракс“ и проведеното явно гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 7. 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. 

Пожелавам успешен ден на всички.  

 

 

* 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 

                                В А Р Н А 
 

 

 

 

                   _____________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ ОбС“  
 

  

 

_______________ /ЛЮДМИЛА ДИКОВА/   

 

  

 

 

СЪГЛАСУВАЛ 

 

 

________________ /адв. Д. СТЕФАНОВА/ 

 

 


