ПРОТОКОЛ
№1
Днес 18.12.2019 г. от 14.00 ч. се проведе заседание на ПК „Наука и
образование“.
На заседанието присъстваха:
Антоанета Цветкова - Председател на комисията.
Айше Кадир
Антон Апостолов
Деян Пейчев
Костадин Костадинов
Людмила Колева - Маринова
Николай Капитанов
Петко Петков
Отсъстваха: Анелия Клисарова и Огнян Къчев.
Присъстваха още: г-жа Лилия Христова – директор на дирекция
„Образование и младежки дейности”, г-жа Елена Кенарова - началник
отдел към „Образование и младежки дейности” и адв. Росица Николова –
адвокат довереник към Общински съвет – Варна.
Председателят на ПК „Наука
заседанието да протече при следният

и

образование“

предложи

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД19023705ВН/13.12.2019 г., относно разрешаване на формирането на
самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в
общински училища за учебната 2019/2020 г.
2. Разни.
Резултати от гласуването: за – 6; против -0; въздържали се -0.,
предложението се приема.
ПЪРВА ТОЧКА
Антоанета ЦВЕТКОВА
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община
Варна с рег. № РД19023705ВН/13.12.2019 г., относно разрешаване на
формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под
норматива в общински училища за учебната 2019/2020 г.
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Давам думата на г-жа Лилия Христова – директор на дирекция
„Образование и младежки дейности“.
Лилия ХРИСТОВА
Уважаеми госпожо Председател, уважаеми колеги общински
съветници, уважаеми журналисти първо искам да поздравя комисията с
първото заседание и Ви пожелавам ползотворна работа, както и да си
пожелаем добра идеологична работа в този мандат.
Община Варна ползва правото да дофинансира паралелки в различни
училища на територията на Община Варна. Единствената ни цел с това
финансиране е децата да ходят по местоживеене на училище, за да не ги
разхождаме от единия до другия край на града. Пет са училищата, които са
предложени за дофинансиране, както следва:
Формиране в ОУ „Св. Климент Охридски”- с. Константиново за
учебната 2019/2020г. на паралелка под норматива за минимален брой
ученици и на слети паралелки под норматива за минимален брой ученици,
както следва:
-слята паралелка І - ІІІ клас – 12 ученици;
/І клас-2 ученици, ІІІ клас-10 ученици/
-слята паралелка ІІ - ІV клас – 15 ученици;
/ІІ клас-5 ученици, ІV клас-10 ученици/
-слята паралелка V – VІІ клас - 10 ученици;
/V клас-4 ученици, VІІ клас-6 ученици/
-една паралелка VІ клас – 7 ученици;
Това училище е отдалечено от града и е добре децата да ходят по
местоживеене на училище.
Дофинансирането на това училище е в размер на 41 690 лв., от които
19 333 лв. до 31.12.2019г.
Формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” - кв. Галата за учебната
2019/2020 г. на самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой
ученици, както следва:
- една паралелка І клас – 15 ученици;
- една паралелка ІІІ клас – 14 ученици;
- една паралелка V клас – 14 ученици;
- една паралелка VІ клас – 15 ученици;
- една паралелка VІІ клас – 12 ученици;
-една паралелка ІІ клас – 8 ученици;
Дофинансирането на това училище е в размер на 66 701 лв., от които
30 931 лв. до 31.12.2019г.
Формиране в СУ „Пейо К. Яворов” - Варна за учебната 2019/2020г.
на самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици,
както следва:
- една паралелка Xб клас, профил „Предприемачески“ - 10 ученици;
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- една паралелка XІІа клас, профил „Технологичен-туризъм“ - 12
ученици;
Дофинансирането на това училище е в размер на 9 728 лв., от които
4 511 лв. до 31.12.2019г.
Формиране в СУ „Елин Пелин“ - Варна за учебната 2019/2020г. на
самостоятелна паралелка под норматива за минимален брой ученици,
както следва:
- една паралелка Хб клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ –
13 ученици;
- една паралелка XІа клас, профил „Изкуства-Хореография“ – 16
ученици;
В това училище значително намаля броят на учениците, тъй като
много от уязвимите групи са напуснали територията на град Варна, но е
хубаво да запазим статута на училището като средно. Дофинансираме
паралелка Хб клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и една
паралелка XІа клас, профил „Изкуства-Хореография“. Това е знакова
паралелка за Варна е единствена в града със специфични учебни предмети,
които се изучават в задължително избираема подготовка.
Дофинансирането на паралелките в това училище са в размер на 15
435 лв., от които 7 158 лв. до 31.12.2019 г.
Формиране в СУ „Любен Каравелов” - Варна за учебната
2019/2020г. на самостоятелна паралелка под норматива за минимален брой
ученици, както следва:
- една паралелка VІІІ клас, дневна форма на обучение, профил
„Изобразително изкуство“ - 15 ученици;
Дофинансирането за това училище е в размер на 2 085 лв., от които
967 лв. до 31.12.2019г.
Тази паралелка е особено привлекателна, във връзкd със
задържането на учениците от уязвимите групи.
Формиране в ОУ „Иван Вазов” - Варна за учебната 2019/2020г. на
самостоятелна паралелка под норматива за минимален брой ученици, както
следва:
- една паралелка І клас - 13 ученици;
Дофинансирането за това училище е в размер на 2 085 лв., от които
967 лв. до 31.12.2019 г.
Приложили сме:
1. Справка за размера на допълнително необходимите средства за
дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общински училища в
община Варна за учебната 2019/2020 година.
2. Становища от РУО – Варна – 6 броя;
3. Приложение №7 към Наредба за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование на МОН от
10.10.2017г.;
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Антоанета ЦВЕТКОВА
Благодаря на г-жа Христова.
Моля за Вашите мнения и становища.
Антон АПОСТОЛОВ
Много от учителите не са си получили заплатите от две месеца от
тези училища. Имате ли информация дали ще получат заплатите си преди
празниците?
Лилия ХРИСТОВА
Всичко, което сме имали като възможност сме дофинансирали тези
училища.Знаете, че не можем да контролираме администрирането на
училищата, тъй като не са на наше подчинение, но са към Регионалното
управление на образованието. Училището в кв. Галата от години има този
проблем и го дофинансираме в края на всяка година, защото учителите,
трябва да си получат заплатите до края на годината. Навсякъде е решен
въпроса със заплатите.
Антон АПОСТОЛОВ
До празниците ще си получат т.е. заплатите.
Лилия ХРИСТОВА
Ние вече сме превели средствата по училища. Искам ясно да
подчертая, че ролята по разпределението на бюджетите на директорите на
образователните институции ние осъществяваме много сериозен контрол и
по линия на колективния трудов договор с нашите партньори,
работодатели и синдикати. За съжаление има и такива училища, за които
административно нищо не може да предприемем.
Николай КАПИТАНОВ
В града има масово недостиг на места за ученици и особено някъде в
перспектива да бъдат целодневно паралелките в основния курс. Мислите
ли, че могат да бъдат пренасочени ученици от определени места в тези
училища, в които са непълни и донякъде ще им реши въпроса с
дофинансирането.
Лилия ХРИСТОВА
Териториалният принцип е въведен от държавата ни след едно
тридесет годишно прекъсване. Смятаме, че с начина, в който в момента
приемаме в първи клас постепенно тази неравномерност на учениците би
трябвало по някакъв начин да се компенсира. Няма как по желание на
родители на приети деца от едно училище да ги изместим в друго. За
инфраструктурата на училищата във Варна имаме проучване от
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Икономическия университет и във връзка с разглеждането на двойките
училища смятам, че докато ни дойде срока след 9 години, като всички ще
минат на целодневно обучение. Смятаме, че това ще бъде постепенно
преодоляно, тъй като Варна е града с най-голяма плътност на ученици. Ще
запознаем и обществеността с проучването, което разполагаме. Оказва се
че има достатъчно излишни площи в три района в града и недостиг има
само в район „Приморски“ и район „Одесос“. След промяната на
собствеността на училищата от държавна в различни видове собственост.
Сега имаме за цел да предложим строителства на нови училища, за да
може да преодолеем това децата да ходят в близкото училище, за да няма
празни сгради, а други да бъдат препълнени.
Николай КАПИТАНОВ
Ако успеем да направим привлекателни определени училища.
Лилия ХРИСТОВА
Адресната регистрации е извън нас, Вас и всички други институции.
Това е демократичен подход и всеки може да се регистрира, където си
пожелае, но има интерес към определени училища във времето. Мисля, че
в най-крайните училища има много добри учители и паралелки, но трябва
да убедим родителите, за да няма изкуствено разделение. Прекрасни
учители има в целия град.
Петко ПЕТКОВ
Факт е че последните 30 г. благодарение на криворазбраните права,
които имаме всички ние като граждани се получи тази тотална
диспропорция. Аз съм потърпевш от другата страна, в която има
пренатовареност. Политиката е на Министерството, съответно и на община
Варна в тази насока и я приветствам изцяло, защото не е логично в едно
училище да има паралелка с ученици от 29 деца.
Костадин КОСТАДИНОВ
Мисля, че всички сме на едно мнение. Аз предлагам да гласуваме
предложението, което е абсолютно резонно и всяка година го правим от
2009 г.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Благодаря.
След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено
писмо до ПК „Финанси и бюджет“, като решението да бъде с
предварително изпълнение а именно:
ПК „Наука и образование” разгледа предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД19023705ВН/13.12.2019 г., относно разрешаване
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на формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под
норматива в общински училища за учебната 2019/2020 г.
Комисията взе следното решение:
ПК „Наука и образование” дава положително становище.
Препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно
решение с предварително изпълнение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Резултати от гласуването: за – 8; против -0; въздържали се -0.,
предложението се приема.
Давам думата на г-жа Елена Кенарова - началник отдел към
„Образование и младежки дейности”.
Елена КЕНАРОВА
В Закона за предучилщното и училищното образование изисква
създаването на орган – обществен съвет във всички училища и детски
градини. Известно е че през миналата година обществените съвети имаха
представители от членове на ПК „Наука и образование“ в някои училища и
детски градини представляващи финансиращите органи.
През тази година на 20.12.2019 г. изтича срока на действащите
обществени съвети в училища и детски градини, които следва да бъдат
подновени с нови членове. В тази връзка изпратихме писмо с молба да ни
бъдат посочени членовете на обществени съвети в следните училища:
Район „Одесос“ - ОУ „Цар Симеон“; СУ „Елин Пелин“; СУХНИ
„Константин Преславски“; СУ „Д. Дебелянов“ и ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“.
Район „Приморски“ - ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“; Първа
езикова гимназия и ДГ „Ален мак“, ДГ „Чайка“ и ЛДГ „Бриз“.
Район „Младост“ - ОУ „Добри Чинтулов“; ПГИ „Д-р Иван Богоров“;
ДГ „Моряче“;
Район „Владислав Варненчик“ - ОУ „Патриарх Евтимий“ и ДГ
„Маргаритка“.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от
председателят на комисията.
Край на заседанието: 14.20 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :
_____/П/___________
/Антоанета ЦВЕТКОВА/

ПРОТОКОЛИРАЛ:
_______/П/__________
/Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/
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