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Препис 

П Р О Т О К О Л  

№ 28 

 Днес, 21.05.2021 година от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие – 
1890“ гр. Каварна се проведе двадесет и осмото тържествено заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 15. Отсъства Младен Върбанов по уважителни причини и 
Пламен Белчев – без уведомление. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 
проекта за дневен ред от три точки. 
 
 Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Докладна записка с вх.№ 1003 относно присъждане на награди 24 
„май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното 
образование и на културата. 

2. Докладна записка с вх.№ 993 относно обявяване на Яни 
Калиакренски за почетен гражданин на гр. Каварна /посмъртно/. 

3. Докладна записка с вх. № 988 относно определяне на представител 
на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на 
акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ 
АД град Добрич насрочено на 31.05.2021г. 

 
По първа точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1003 относно присъждане на награди 24 
„май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното 
образование и на културата. 
 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 
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РЕШЕНИЕ № 285 
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА и чл. 5 от Статута за 

присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на 
предучилищното и училищното образование и на културата Общинският 
съвет – Каварна присъжда награди „24 май” на Община Каварна в 
системата на предучилищното и училищното образование и на културата 
на избраните за:  

 
„Учител на годината” в системата на предучилищното възпитание - 

Надежда Атанасова Михайлова – старши учител в ДГ „Детелина” гр. 
Каварна 
Стойка Йорданова Кьосева – старши учител в ДГ „Радост” гр. Каварна 
Кремена Димитрова Стоянова – старши учител в ДГ „Здравец“ гр. 
Каварна 
 

„Учител на годината” в начална степен на обучение – 
Тошко Георгиев Тодоров – старши учител в начален етап на основното 
образование в СУ“ Стефан Караджа“ гр. Каварна,  
Галя Иванова Димитрова – старши учител в начален етап на основното 
образование в ОУ “Йордан Йовков“ гр. Каварна  
 

„Учител на годината” в основна степен на обучение 
Мариана Станкова Граматикова – старши учител в прогимназиален 
етап на основното образование в СУ“ Стефан Караджа“ гр. Каварна,  
Антония Антонова Ангелова – главен учител в прогимназиален етап на 
основното образование в ОУ “Йордан Йовков“ гр. Каварна  
 

„Учител на годината” в средна степен на обучение 
Елена Дончева Русева – Милкова – старши учител по изобразително 
изкуство в СУ“ Стефан Караджа“ гр. Каварна 
Пачко Радев Парушев – старши учител в ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” гр. 
Каварна 
 

„Ученик на годината” в природо-математическата област 
Екатерина Викторова Млечкова, ученичка от VII „б“ кл. В ОУ“ Й. 
Йовков“ гр. Каварна  
Трето място в национален конкурс, (раздел реферат) "Природата-наш дом", 
София-НДД, декември, 2020; 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 
 

3 
 

Трето място на областен кръг на олимпиадата по ХООС; (химия и опазване 
на околната среда). 
Участие в областен кръг на олимпиадата по БЗО ( биология и здравно 
образование) 
 Асен Ангелов Бъргански -V б клас СУ “Стефан Караджа“ гр. Каварна, 
класиран на 2-ро място в първа състезателна група на олимпиадата по 
география и икономика на областен кръг. 
 

„Ученик на годината” в хуманитарната област 
Силвия Веселинова Иванова-VIII а клас–в СУ“ Стефан Караджа“ гр. 
Каварна 
класирана на 3-то  място на Първи национален конкурс за детско творчество 
на НЧ „Христо Ботев-1942г. с. Белица община Тутракан в категория есе на 
тема „Моята коледна приказка“. 
Божидар Григоров Манолов, ученик от V „б“ клас в ОУ “Йордан 
Йовков“ гр. Каварна, 
Първо място в национален конкурс "Завещано от Апостола", гр. Хасково; 
Първо място в национален конкурс "Паметта за Левски", гр. Троян; 
Второ място в национален конкурс "ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ!", гр. 
Ловеч. 
 
Алекс Тодоров Тодоров, ученик от IV „а“ клас в ОУ “Йордан Йовков“ 
гр. Каварна, 
Златен медал в Национално финално състезание на СБНУ; 
Златен медал в Национално състезание за функционална грамотност 
„Таралеж“; 
Ивайла Иванова Иванова, ученичка от IV „а“ клас в ОУ “Йордан 
Йовков“ гр. Каварна, 
Златен медал в Национално финално състезание на СБНУ; 
Златен медал в Национално състезание за функционална грамотност 
„Таралеж“; 
 
Сарина Дамянова Митева, ученичка от III „б“ клас в ОУ “Йордан 
Йовков“ гр. Каварна, 
Златен медал в Национално финално състезание на СБНУ; 
Златен медал в Национално състезание за функционална грамотност 
„Таралеж“; 
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Атанас Пламенов Белчев, ученик от III „б“ клас в ОУ “Йордан Йовков“ 
гр. Каварна, 
Златен медал в Национално финално състезание на СБНУ; 
Златен медал в Национално състезание за функционална грамотност 
„Таралеж“; 

„Ученик на годината” в областта на изкуствата 
Преслава Панайотова Илиева, IV б клас. в ОУ “Йордан Йовков“ гр. 
Каварна, 
Първо място за Преслава Панайотова Илиева в конкурса "Моите приятели 
животните", 17.11.2020 , гр. Бургас; 
Участие на Преслава Панайотова Илиева в Национален конкурс "Аз, моето 
семейство, моят град" - Габрово, 15.11.2020; 
Национален конкурс " През девет планини в десета", гр. Банско - 2020 , 
Грамота за участие на Преслава Панайотова Илиева. 
 
Стелиян Петров Петев–Х б клас СУ“ Стефан Караджа“ гр. Каварна 
Класиран на първо място в областен конкурс за карикатура „Смешното в 
училище в карикатури“2021 в трета възрастова група. 
 
Гергана Валентинова Василева-VIII б клас СУ“ Стефан Караджа“ гр. 
Каварна 
Класирана на първо място в областен конкурс за карикатура „Смешното в 
училище в карикатури“2021 в втора възрастова група. 
 
Ивета Стефанова Стефанова-VI а клас СУ“ Стефан Караджа“ гр. 
Каварна 
Класирана на първо място в областен конкурс за карикатура „Смешното в 
училище в карикатури“2021 в първа  възрастова група. 
 
Виктория Павлова Станчева-VI а клас СУ“ Стефан Караджа“ гр. 
Каварна 
Класирана на първо място в раздел „приложно изкуство“ в национален 
конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на 
изкуството“2021 гр. Русе. 
Класирана на четвърто място в областен кръг на Националното състезание 
„Ключът на музиката“. Класирана за националния кръг. 
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Александра Димитрова Димитрова-VI а клас СУ“ Стефан Караджа“ гр. 
Каварна 
Класирана на първо място в раздел „приложно изкуство“ в национален 
конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на 
изкуството“2021 гр. Русе. 
Класиран на второ място в областен кръг на Националното състезание 
“Ключът на музиката“. Класирана за националния кръг. 
 
Ивона Николова Рашкова-VI б клас СУ“ Стефан Караджа“ гр. Каварна 
Класиран на първо място в областен кръг на Националното състезание 
„Ключът на музиката“. Класирана за националния кръг. 
 
Божидара Красимирова Димитрова-IVб клас в СУ“ Стефан Караджа“ 
гр. Каварна 
Класиран на първо място в областен кръг на Националното състезание 
„Ключът на музиката“. Класирана за националния кръг. 

 
„Ученик на годината” в областта на професионалното обучение 

 
Владимир Владимиров Бонев –ученик в XII клас, в ПЗГ „Кл. Арк. 
Тимирязев” гр. Каварна 
 дневна форма на обучение, участвал в много конкурси и заел призови 
места в : 
Състезание по Български език и литература „Стъпала на знанието“ ; 
Състезание „Знание за земеделието“, организирано от РУ „Ангел Кънчев“ ; 
 

„Ученик на годината” в областта на спорта 
 

Яна Якимова Якимова-VI а клас в СУ“ Стефан Караджа“ гр. Каварна 
Каратека към Клуб по бойни спортове „Калиакра“. Тя е шампион на 
България по олимпийско карате за 2020 г., вицешампион на Национална 
купа „България“ за 2020 г. по олимпийско карате, шампион на 
Националния „БУДО“ фестивал на бойните изкуства по олимпийско 
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карате за 2020 г. в гр. Бургас и шампион на Международна купа 
„Аквалайф“ по олимпийско карате за 2020 г. 

„Детски самодеен състав на годината“ 
 

Вокална академия “Каварна“ при НЧ „Съгласие-1890” гр. Каварна с 
ръководител Надя Ботева  
 

„Самодеен състав на годината”- 
Читалищен театър „Проф. Гочо Гочев” при НЧ „Съгласие-1890” гр. 
Каварна. Читалищният театър е носител на орден „Кирил и Методий“ I –
ва степен и много др. награди. 
 

„Самодеец на годината” 
г-н Николай Георгиев Костадинов /посмъртно/ НЧ „Съгласие-1890” гр. 
Каварна. 
 
Пресияна Диянова Георгиева–ученичка от VI а кл. В СУ „Ст. Караджа“ 
гр. Каварна фолклорна певица в ФГ „ Перуника“ при НЧ „Народен 
будител 1940“  
 
Художник-преподавател Илиан Димитров Ангелов ръководител на 
„Лятна творческа работилница“ за деца 
 
“За цялостен принос към просветата и културата” 
 - ЦПЛР – Общински детски комплекс гр. Каварна 

 
2. По предложение на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева, 

комисията взе решение да бъде наградена /посмъртно/ “За цялостен принос 
към делото на просветата и културата в община Каварна“ –  г-жа Дарина 
Андреева Колишева – дългогодишен секретар на община Каварна.  

Госпожа Д. Колишева има специален принос и участие в 
реализирането на много идеи в областта на културния и образователния 
живот на община Каварна. Тя е основоположник на „Културния календар“ 
на община Каварна. Богати и разнообразни събития от календара 
издигнаха и утвърдиха престижа на община Каварна. С инициативата и 
подкрепата на госпожа Д. Колишева бяха учредени и организирани на 
високо ниво концерти, сценични постановки, театрални и фолклорни 
фестивали включително и с международно участие, които станаха 
традиционни и емблематични за нашата община. В уникалните пленери, 
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изложби и ученически академии ежегодно участват многобройни ученици, 
художници, литератори и др. културни деятели за които община Каварна, 
благодарение на делото на госпожа Д. Колишева е желана територия. 

3. Кмета на общината да учреди специална награда: „За общ принос 
за развитието на театралното дело“ на г-н - Христо Василев Харизанов 
/посмъртно/ - актьор в ЧТ “Проф. Гочо Гочев“ към НЧ „Съгласие – 1890“ 
гр. Каварна. Започнал артистичната си дейност през 1960 г., преминал през 
школата на много утвърдени режисьори. Участвал в над 40 спектакъла на 
Каварненския театър.  

По втора точка от дневния ред 
 
Докладна записка с вх.№ 993 относно обявяване на Яни 

Калиакренски за почетен гражданин на гр. Каварна /посмъртно/. 
 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 286 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с отстояване на 
свободата и българския характер на Добруджанския край и за заемане на 
почетно място в паметта на героите на Каварна, Общински съвет – 
Каварна, удостоява Яни Калиакренски с почетно гражданство (посмъртно). 

 
 

По трета точка от дневния ред 
 
Докладна записка с вх. № 988 относно определяне на представител 

на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на 
акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ 
АД град Добрич насрочено на 31.05.2021г. 

 
 Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 287 
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 На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл. 223, ал.1 и чл.226 от 
Търговския закон Общинският съвет – Каварна 

 1. Определя представител на община Каварна в извънредното Общо 
събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД град Добрич да е Елена 
Матеева Балтаджиева – Кмет на община Каварна. 
 2. Определя резервен представител на община Каварна (при 
невъзможност кметът на общината да участва) в извънредното Общо 
събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД град Добрич да е 
Митко Димитров Недев – зам.-кмет „Финанси и икономическо развитие“ в 
община Каварна. 
 3. Упълномощава представителя на Община Каварна в извънредното 
Общо събрание на акционерите да гласува по Дневния ред, както следва: 
 1. по т.1 – „за“ 
 2. по т.2 – „за“ 
 3. по т.3 – „за“ 
 4. по т.4 – „за“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   
       (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  
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  Вярно с оригинала, 


