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ПРОТОКОЛ 

 

№ 10 

 

Днес 03.09.2021 г. от 11.00 ч. се проведе заседание на ПК „Наука и 

образование“. 

 

На заседанието присъстваха: 

  Антоанета  Цветкова - Председател на комисията. 

  Айше Кадир 

  Анелия Клисарова 

  Антон Апостолов 

  Деян Пейчев  

  Димитър Чутурков. 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

   

 Отсъстват:  Даниела Иванова – Димова и Костадин Костадинов 

  

Присъстваха още: Кремена Йорданова – главен експерт „Финанси“ 

към дирекция „Образование и младежки дейности“, Румяна Кръстева - 

главен експерт „Детски градини“ към дирекция „Образование и младежки 

дейности“ и адв. Росица Николова – адвокат – довереник към Общински 

съвет – Варна. 

 
Председателят на ПК „Наука и образование“ предложи заседанието 

да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

  

    1. Разглеждане на предложение от групата общински съветници на 

ПП „Възраждане“ с рег. № РД21011926ВН/11.06.2021 г., относно изменение 

на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

деца в общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни 

групи към училищата на територията на община Варна.   

 2. Разни. 

 

 Резултати от гласуването: за – 7; против -0; въздържали се -0, 

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от групата общински 

съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № РД21011926ВН/11.06.2021 г., 

относно изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване 

и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и целодневни 

подготвителни групи към училищата на територията на община Варна.   

  

Председателката на комисията запозна членовете с предложение от 

групата общински съветници на ПП „Възраждане“, като го изчете. 

 

  След проведени дебати по предложението от групата общински 

съветници на ПП „Възраждане“ комисията взе следното решение. 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от групата 

общински съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № 

РД21011926ВН/11.06.2021 г., Общински съвет – Варна изменя Наредбата за 

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

детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към 

училищата на територията на община Варна, като от чл.17, ал. 3, т. 1, чл. 32, 

ал. 3, т. 1 и чл. 49, ал. 3, т. 1 да отпадне текста„мокър печат“. 

 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 0. 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 11.10 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 

      ______/П/_______                                             _______/П/__________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 


