ПРОТОКОЛ
№4
Днес 03.11.2020 г. от 15.00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК
„Наука и образование“.
На заседанието се включиха:
Антоанета Цветкова - Председател на комисията.
Айше Кадир
Антон Апостолов
Деян Пейчев
Димитър Чутурков
Костадин Костадинов
Людмила Колева - Маринова
Николай Капитанов
Петко Петков
Не се включи: Анелия Клисарова.
Включиха се още: г-жа Лилия Христова – директор на дирекция
„Образование и младежки дейности“.
Председателят на ПК „Наука и образование“ предложи заседанието
да протече при следният
ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20019465ВН/15.10.2020 г., относно разрешаване на формирането на
самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински
училища за учебната 2020/2021 г.
2. Информация от дирекция „Образование и младежки дейности“ с
рег. № ОС200000653ВН-001ВН/02.11.2020 г. за състоянието на детските
градини и училища находящи се на територията на Община Варна в
условията от пандемия на COVID-19.
3. Разни.
Резултати от гласуването: за – 9; против -0; въздържали се -0.,
предложението се приема.
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ПЪРВА ТОЧКА
Антоанета ЦВЕТКОВА
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община
Варна с рег. № РД20019465ВН/15.10.2020 г., относно разрешаване на
формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под
норматива в общински училища за учебната 2020/2021 г.
Давам думата на г-жа Лилия Христова – директор на дирекция
„Образование и младежки дейности“.
Лилия ХРИСТОВА
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги общински
съветници в предложението на Кмета е разписано всичко подробно, относно
дофинансирането на маломерните паралелки. Нашата политика е да
дофинансираме всяка година, във връзка с това, че децата са разпределени
неравномерно из административните райони на Варна и с цел да не ги
разкарваме от другия край на града. Представили сме на Вашето внимание
девет училища. Общата сума за дофинансиране е в размер на 213 438 лв.,
като до края на 2020 г. са необходими средства в размер на 81 987 лв. и
оставащите средства в размер на 131 451 лв. са необходими за 2021 г. Прави
впечатление, че в по-крайните квартали на града дофинансираме паралелки
с изключение за след осми клас в СУ „Елин Пелин“, СУ „Пейо Яворов“ и
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Благодаря на г-жа Христова.
Моля за Вашите мнения и становища по така направеното изложение
по предложението на Кмета на Община Варна.
След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено
писмо до ПК „Финанси и бюджет“, а именно:
ПК „Наука и образование” разгледа предложение от Кмета на Община
Варна с рег. № РД20019465ВН/15.10.2020 г., относно разрешаване на
формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под
норматива в общински училища за учебната 2020/2021 г.
Комисията взе следното решение:
ПК „Наука и образование” дава положително становище и препраща
към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Резултати от гласуването: за – 9; против -0; въздържали се - 0.
предложението се приема.
ВТОРА ТОЧКА
Антоанета ЦВЕТКОВА
Колеги, предлагам да разгледаме информация от дирекция
„Образование и младежки дейности“ с рег. № ОС200000653ВН001ВН/02.11.2020 г. за състоянието на детските градини и училища
находящи се на територията на Община Варна в условията от пандемия на
COVID-19.
Давам думата на г-жа Лилия Христова – директор на дирекция
„Образование и младежки дейности“.
Лилия ХРИСТОВА
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги предоставили сме
Ви справка за това как се работи в условията на COVID-19. Искам да Ви
кажа, че ситуацията е твърде динамична. Днес към 11 ч. направихме справка
колко учители, ученици и обслужващ персонал има болни към момента.
Общият брой на заболелите беше 368. От тях 293 са ученици или това е
близо 80% от контактните, като от тях заболелите са 93, а контактни са 56%.
Учителите са 46 около 13%, от които заболели са 10% и 2% от общата цифра
са контактни. Прави впечатление, че в Община Варна за разлика от
националните данни повече заболели са учениците отколкото учителите.
Искам да Ви кажа, че от 11 ч. до този момент бройката е нараснала с 35, като
са заболели и контактни 3 учители и от помощния персонал и останалите са
30 ученика. Справката показва, че ситуацията е много динамична и
непрекъснато сме във връзка с щаба. По предложение на Община Варна на
две поредни заседания Областният щаб излиза с решения за
образователните институции: директорите да имат право на решения за
преминаване в дистанционна форма на обучение за група/паралелка до
излизане на официалното становище от РЗИ и решение за електронно
обучение от разстояние за общинските ЦПЛР. Целта е да се ограничи
дифузно разпространение на вируса сред децата в школите. В групите
участват ученици от различни възрасти и училища, което увеличава риска
от разпространение в рамките на групата, а оттам и в училищата.
В момента изпълняваме заповедта на Министъра на здравеопазването
съгласувана с МОН. Гимназистите са в електронна среда, както и всичките
центрове без логопедичния център, тъй като той работи индивидуално. От
началото на учебната година до сега сме осигурили във всяко училище да
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има топла вода, сапун, дезинфектанти и всичко което е необходимо за
спазване на мерките за предотвратяване на заразата от COVID-19.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Благодаря на г-жа Христова.
Колеги имате ли въпроси към г-жа Христова.
Николай КАПИТАНОВ
Доколкото разбрах, когато обучението е индивидуално, тогава не се
налага карантина така ли да разбирам? Само груповите занятия ли се
прекъсват?
Лилия ХРИСТОВА
Ако Ви интересува Центрове за подкрепа за личностно развитие
всички в момента са в електронна среда, както е в заповедта на Министъра.
Имахме уговорка в Общински детски комплекс работят само „Палечко“ и
„Златното ключе“, както и с Логопедичния център не е в електронна среда,
тъй като те работят основно с детски градини, начален курс и до седми клас.
Той не смесва групи и логопедите работят индивидуално с деца по места. В
електронна среда е Ресурсният център в момента, тъй като ресурсните
учители се явяват външни лица към детски градини, а по насоки е забранено
влизането на външни лица в детските градини и училища.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от
председателят на комисията.
Край на заседанието: 15.20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :

ПРОТОКОЛИРАЛ:

______/П/__________
/Антоанета ЦВЕТКОВА/

_______/П/__________
/Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/
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