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ПРОТОКОЛ 

№ 1 
 

Днес 23.03.2022 г. от 13:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание 

на ВрК “Правна комисия”. 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Тодор Балабанов – председателстващ ВрК “Правна комисия”;  

Милена Димова; 

Петко Петков;  

Рюян Ризов; 

Стоян Петков; 

Юлияна Боева. 

Отсъстваха: Николай Почеканов. 

На заседанието присъстваха още: Елена Кенарова – началник отдел 

„Образование“ към дирекция „Образование и младежки дейности“, Христо 

Атанасов – общински съветник. 
  

Председателстващият ВрК “Правна комисия” предложи 

заседанието да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21024586ВН/26.11.2021 г., относно изменение на „Правила и критерии за 

класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община 

Варна“. 

2. Разглеждане на предложение от Марица Гърдева – общински 

съветник с рег. № ОС21000555ВН/10.12.2021 г., относно изменение и 

допълнение в Наредба за организация на движението на територията на 

община Варна. 

3. Разни.  

3.1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21008372ВН-001ВН/02.11.2021 г., относно изменение и допълнение на 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 

в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни 

групи към училищата на територията на община Варна. 
 

 Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

  Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21024586ВН/26.11.2021 г., относно изменение на „Правила и критерии за 

класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община 

Варна“. 
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  Христо Атанасов поиска писмено становище и мотиви от общинската 

администрация, защо същата счита, че са налице дискриминационни 

елементи по отношение на това, да бъдат добавени допълнителен брой 

точки за предимство на деца при определяне на критериите за класиране и 

прием. 
 

  Тодор Балабанов предложи в тридневен срок от датата на заседанието, 

дирекция „Здравеопазване“ и дирекция „Правно-нормативно обслужване“ 

да предоставят писмени становища по поставения от господин Атанасов 

въпрос, които да се разгледат и обсъдят преди заседание на общинския 

съвет. В заключение г-н Балабанов предложи с тази условност Комисията 

да се обедини около положително становище по отношение на изменение 

на „Правила и критерии за класиране и прием в общинските детски ясли на 

територията на Община Варна“, като на заседание на общинския съвет на 

база получените писмени становища от общинската администрация да се 

прецени в окончателен вариант, какво  ще се гласува.  
   

   Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 
 

Предложение от Марица Гърдева – общински съветник с рег. № 

ОС21000555ВН/10.12.2021 г., относно изменение и допълнение в Наредба 

за организация на движението на територията на община Варна. 
 

Марица Гърдева, в качеството си на вносител, отговори на зададени 

въпроси от общинските съветници. 
 

След проведени дебати, Председателстващият Комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

ВрК „Правна комисия“ дава положително становище по проекта за 

изменение в Наредба за организация на движението на територията на 

община Варна. 
 

  Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21008372ВН-

001ВН/02.11.2021 г., относно изменение и допълнение на Наредба за 

условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 

общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни 

групи към училищата на територията на община Варна. 
 

Тодор Балабанов запозна членовете на Комисията с текста на  

предложението за изменение и допълнение на проекта на Наредбата, което 
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е направено и прието на заседание на ПК „Наука и образование“, проведено 

на 09.12.2021 г.:   

 „1. Въвежда се нов член 54а – Децата, живеещи по постоянен или 

настоящ адрес в с. Казашко могат да кандидатстват в избран от тях район за 

обхват при спазване на групите за уседналост, определени  в чл. 54. 

2. В чл. 56, т. 10 отпада текстът „Деца, чиито постоянен и  настоящ 

адрес в района за обхват съвпадат - 10 точки.“ 

В т. 10 се правят следните промени: „Деца, чиито постоянен и настоящ 

адрес са в района за обхват - 10 точки“ 

3. Допусната е техническа грешка в чл. 49, ал. 3 се допълва с т. 9, т. 

10,  т. 11 и т. 12 от чл. 56, като т. 12 да отпадне и допълнението е от чл. 32 и 

след направената корекция придобива следния вид: 

„В допълнението към чл. 49, ал. 3 се допълва с т. 9, т. 10 и т. 11 от чл. 

32“. 

В чл. 49, ал. 2 стария текст отпада и се заменя с нов: 

(2) При записване обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и 

трето класиране се проверяват служебно. Родителят/настойникът представя 

следните задължителни документи:  

- копие на удостоверение за раждане на детето;  

- лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните“.  
 

Председателстващият Комисията подложи на гласуване следния 

проект за решение: 

ВрК „Правна комисия“ дава положително становище по изменение и 

допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни 

подготвителни групи към училищата на територията на община Варна, ведно 

с направените изменения и допълнения от ПК „Наука и образование“. 
 

  Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 
 

 
 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 

 

 

Край на заседанието: 13:50 часа 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ НА                                        ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК „ПРАВНА КОМИСИЯ“:                                                         

       

 

_________________                                                  _______________________ 

/Тодор БАЛАБАНОВ/                                                    /Мария ДОМУСЧИЕВА/  


