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ПРОТОКОЛ 

 

№ 11 

 

Днес 09.12.2021 г. от 14.00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Наука и образование“. 

 

На заседанието се включиха: 

  Антоанета  Цветкова - Председател на комисията. 

  Айше Кадир 

  Антон Апостолов 

  Даниела Иванова – Димова 

  Деян Пейчев  

  Димитър Чутурков. 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

     

 Не се включиха:  Анелия Клисарова и Людмила Колева – Маринова. 

  

Включиха се още: Eлена Кенарова – началник отдел 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 Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21022766ВН/02.11.2021 г., относно разрешаване на формирането на 

самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински 

училища за учебната 2021/2022 г. 

          2. 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. 

3. Разни. 

  

 Резултати от гласуването: за – 8; 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. № РД21022766ВН/02.11.2021 г., относно разрешаване на 

формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под 

норматива в общински училища за учебната 2021/2022 г. 

  

 Давам думата на г-жа Елена Кенарова – началник отдел към 

дирекция „Образование и младежки дейности“. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Представи кратка информация по предложението на Кмета на 

Община Варна, относно разрешаване на формирането на самостоятелни 

и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за 

учебната 2021/2022 г. 

 

 Антоанета ЦВЕТКОВА 

         Благодаря на г-жа Кенарова. 

     

Председателят подложи на гласуване, че комисията дава положително 

становище и препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и 

бюджет“ за вземане на окончателно решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

                                      ВТОРА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

          Колеги, предлагам да разгледаме 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. 

   

Давам думата на г-жа Елена Кенарова – началник отдел към 

дирекция „Образование и младежки дейности“. 

 

Елена КЕНАРОВА 

          Представи кратка информация по предложението на Кмета на 

Община Варна, относно изменение и допълнение на Наредба за условията 

и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 
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градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на 

територията на община Варна. 

         „Предлагаме следните изменения и допълнения: 

          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“. 

        Предлагам следното допълнение в чл. 49, ал. 2, като 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“.  

 

 Антоанета ЦВЕТКОВА 

         Благодаря на г-жа Кенарова. 

 

След проведени дебати по предложението на Кмета на Община Варна 

с така направените изменения и допълнения комисията взе следното 

решение. 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 59, 

ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и по 

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

001ВН/02.11.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва Наредбата 

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, както следва: 

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

адрес са в района за обхват - 10 точки“ 

         3. Чл. 49, ал. 3 се допълва с т. 9, т. 10  и т. 11 от чл. 32. 

         4. 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.  

 

 Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се – 2 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 14.35 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 

      ____/П/_________                                              _______/П/__________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 


