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ПРОТОКОЛ 

 

№ 12 

 

Днес 13.04.2022 г. от 14.00 ч. се проведе заседание на ПК „Наука и 

образование“ в Пленарна зала. 

 

На заседанието се включиха: 

  Антоанета  Цветкова - Председател на комисията. 

  Анелия Клисарова. 

  Антон Апостолов 

  Даниела Иванова - Димова 

  Деян Пейчев  

  Димитър Чутурков 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

  Юлиян Губатов 

   

  Отсъства: Айше Кадир. 

 

Присъстваха още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна, Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки 

дейности“, Анна Николова – началник отдел към дирекция „Образование и 

младежки дейности“, Елена Кенарова – началник отдел към  дирекция 

„Образование и младежки дейности“, Галина Германова – директор на 

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Димитър Димитров – директор на ОУ „Г. С. 

Раковски“, Христо Енчев – представител на ОУ „Св. Иван Рилски“, Теодора  

Стоичкова – представител на Обществения комитет за спасяването на ОУ 

„Св. Иван Рилски“ и адв. Деяна Стефанова – 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. № 

РД22006857ВН/31.03.2022 г.,  относно приемане на проектобюджета на 

Община Варна за 2022 г., в частта касаеща функция „Образование“. 

    1.1. Становище от колектива на ОУ „Свети Иван Рилски“ с рег. № 

ОС22000238ВН/24.03.2022 г., относно обществено обсъждане на 

проектобюджета на Община Варна, по повод Капиталовата програма – по-
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крупни обекти, т. 1 – „Изграждане на ново училище – ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ 

на нов адрес бул. „Владислав Варненчик“ № 225, 15 м.р.   

    1.1.1. Писмо от дирекция „Образование и младежки дейности“ с рег. 

№ ОС22000238ВН-004ВН/12.04.2022 г. 

   1.2. Възражение от „Обществен комитет за спасяването на ОУ „Свети 

Иван Рилски“ – Варна“ – неформална гражданска организация с рег. № 

ОС22000235ВН/24.03.2022 г., относно обществено обсъждане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г. с искания за преразглеждане 

на техните възражения.   

    1.2.1. Писмо от дирекция „Образование и младежки дейности“ с рег. 

№ ОС22000235ВН-003ВН/12.04.2022 г. 

 2.  Разни. 

 

 Резултати от поименното гласуване: за – 10; против -0; въздържали 

се -0., предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща функция 

„Образование“. 

 Давам думата на г-жа Лилия Христова – директор на дирекция 

„Образование и младежки дейности“. 

 

Лилия ХРИСТОВА 

Запозна членовете на комисията с проектобюджета на Община 

Варна за 2022 г., в частта касаеща функция „Образование“ и програмите. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря на г-жа Христова. Моля за Вашите мнения и съображения. 

Като регламент ще помоля всяко изказване да е в рамките на две 

минути. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Този документ, който ще гласуваме за пореден път, след като на сесия 

изрично премахнахме адреса „Владислав Варненчик“ №225, което беше с 

гласуван на Общинския съвет и продължаваме все още в документите да 

срещаме „Изграждане на ново училище - ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ с адрес 

„Владислав Варненчик“ №225. 
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Лилия ХРИСТОВА 

Това решение е във връзка със Стратегията за развитието на 

образованието в град Варна. Този адрес фигурира в бюджета на Община 

Варна за 2021 г. и е приет с този адрес с решение на Министерски съвет, 

като тук се отразяват само средствата, които идват от Национални програми 

и финансирания. Аз искам съвсем достойно да защитя името на колегите, 

които работят в общината, защото това което е като претенции просто не е 

истина и нека да го коментираме в следващата точка. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

На тази комисия конкретно обсъждахме възможността да бъдат 

потърсени други терени за нова сграда за „Йоан Екзарх“. Някой правил ли е 

опити да търси други терени във Варна за преместване на това училище? 

 

 Лилия ХРИСТОВА 

Всички терени, които са във Варна сме ги обследвали и няма извън 

тези терени на образователната инфраструктура други петна, които 

отговарят на наредбата за строителство на нови детски градини и училища, 

където може да бъде разположено едно голямо училище. В тази връзка 

знаете, че искахме от държавата половината двор на електротехникума за 

нуждите на математическа гимназия. С този проблем се занимаваме от 9 г. 

и го обследваме. В район „Одесос“ няма петна и сами разбирате, че това не 

зависи от дирекция „Образование и младежки дейности“. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Имаме особен проблем с този имот той продължава да се посочва 

тенденциозно само като адрес без да става ясно, че на това място има сграда. 

Общественото обсъждане, когато е било проведено на практика само за 

училището, което ще бъде построено на новото място и не са били включени 

в него и на случаен принцип  са разбрали за това обсъждане хората ОУ 

„Свети Иван Рилски“. 

 

Лилия ХРИСТОВА 

Ако Общинският съвет вземе друго решение, трябва да поискаме 

промяна в решение на Министерски съвет. 

 

 Антоанета ЦВЕТКОВА 

 След проведени дебати председателят подложи на гласуване 

следното решение: 

  

  ПК „Наука и образование” дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., функция „Образование и 

приложенията, както следва: 
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 „Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на 

творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2022 г.“ 

/приложение 29/ в размер на 117 500 лв. 

 „Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, 

ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно 

социално положение през 2022 г.“ /приложение 30/ в размер на 32 000 лв. 

 „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 

специалисти в Община Варна през 2022 г“  /приложение 31/ в размер на  

115 000 лв. 

Препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 2. 

предложението се приема. 

 

   Колеги, предлагам да разгледаме становище от колектива на ОУ 

„Свети Иван Рилски“ с рег. № ОС22000238ВН/24.03.2022 г., относно 

обществено обсъждане на проектобюджета на Община Варна, по повод 

Капиталовата програма – по-крупни обекти, т. 1 – „Изграждане на ново 

училище – ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ на нов адрес бул. „Владислав Варненчик“ 

№ 225, 15 м.р.   

-Писмо от дирекция „Образование и младежки дейности“ с рег. № 

ОС22000238ВН-004ВН/12.04.2022 г. 

- Възражение от „Обществен комитет за спасяването на ОУ „Свети 

Иван Рилски“ – Варна“ – неформална гражданска организация с рег. № 

ОС22000235ВН/24.03.2022 г., относно обществено обсъждане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г. с искания за преразглеждане 

на техните възражения.   

    - Писмо от дирекция „Образование и младежки дейности“ с рег. № 

ОС22000235ВН-003ВН/12.04.2022 г. 

 

Давам думата на представител на ОУ „Свети Иван Рилски“. 

 

Христо ЕНЧЕВ 

ОУ „Свети Иван Рилски“ – Варна“ децата имаха участия в редица 

състезания, като шах, тенис на маса и други. Ако стане преместването на 

децата от училището в „Елин Пелин“ 90% от децата няма да стъпят в 

училище и в същото време говорим за интеграция. Това, което Вие 

предлагате е грешно. Преместването на децата в „Елин Пелин“ не е 

решение.  

  

Лилия ХРИСТОВА 

Замисълът на общината по Закона за предучилищното и училищното 

образование, тъй като на тази територия имаме три полупразни сгради, 
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които имат еднакъв вид деца СУ „Елин Пелин“, ОУ „Отец Паисий“ и 

Вашето училище. Интеграцията означава да учат заедно едните и другите 

деца. Повече от 20 г. сме обследвали въпроса Вашето училище и преди 

районирането е желано от другото население на Вашия район. Обследвали 

сме децата ,които са Във Вашето училище те също не са от Вашия район. По 

4 000 деца учат в район „Приморски“ и няма никакви петна за нови училища 

и Вие наистина отивате към само закриване. Общината отговаряме за 

материалната база и за въвеждане на едносменния режим. Колективът на 

училището с всичко е запознат. Не може ние да проверяваме дали децата са 

в училище, тъй като си изясняваме пълната картина, защото за всяко дете 

Вие получавате стандарт и за тези, които не посещават училище и за децата 

със СОП. Вашата директорка отговори, че с районирането няма проблем. 

Имахме уговорка със синдикатите, че при преместване на адреса 

преместваме целия колектив Имаше проучване от Вашето училище, че 

едната част от учениците искат да отидат в „Елин Пелин, а друга част в 

„Отец Паисий“ даже ни бяха предоставени и списъци. Въпросът е сложен и 

разбирам емоционалните Ви вълнения и уважавам труда Ви  

 

Елена КЕНАРОВА 

Направихме няколко проверки в училището и преди вземане на 

решение и изготвяне на формуляр за изпращане на Министерството на 

образованието ние сме стъпили на една информация, която е предоставена 

на комисията по образование и на министерството и тя фигурира още от 

2015 г. за намаляване на броя на учениците. Освен това сме използвали 

изследването, което направи Икономическия университет за демографското 

развитие на районите в град Варна, което публично беше оповестено и ясно 

беше очертано кои са районите, в които броя на подлежащите намалява и 

това е един от районите. Подготвяйки формуляра Община Варна е стъпила 

на данни и актуална информация в годините. Имаме кореспонденция с 

дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, 

дирекция „Архитектура градоустройство и устройствено планиране“ и 

Областна администрация и няма подходящи терени за училища.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

На коя дата беше и как беше обявено общественото обсъждане за 

новата сграда на „Йоан Екзарх“? 

 

Лилия ХРИСТОВА 

Ще предложим обществено обсъждане, в което ще покажем карта на 

всички образователни институции, нашия анализ, който сме изпратили в 

МОН, като поканим всички граждани, които са заинтересовани от района на 

Рилски и от целия град, защото това не касае конкретно нацелване на едно 

училище. В началото на месец май ще насрочим такова обществено 
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обсъждане. Водила съм разговори с РУО и директорката на училището, 

която каза няма проблем и след това  започнаха проблемите. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Искам да чуем и другата гледна точка от директора на пета гимназия, 

защото там учат нашите деца. 

 

Галина ГЕРМАНОВА 

Уважаеми общински съветници, уважаеми колеги с цялото ми 

уважение към колегите ни от ОУ „Иван Рилски“, защото ние имаме една и 

съща мисия. Всеки има проблеми и пета гимназия е добро училище, прави 

държавен план, хубави деца и хубави резултати. От Националния 

инспекторат по образование имахме проверка в края на миналия месец, но 

когато стигнахме въпроса с базата се оказа, че на повечето въпроси нашият 

отговор беше „не“. В нашата сграда има 35 класни стаи, в които учат над 

1 800 деца и в двете училища има по над 900 деца. Всяко училище учи в 

собствената си смяна, като нашето училище ползва два компютърни 

кабинета и една маломерна стая и другото училище в нашата смяна имат 

няколко занимални. Това означава, че след като приключи смяната на 

нашето училище за нас реално там няма място, след учебните часове не 

може да осигурим задължителни консултации за всички деца. Учителският 

ми колектив е 60 души, а които трябва да осигуря консултации. Кабинети 

на училищен психолог всичко това се ползва от двете училища. Имаме 

учители чужденци, които работят при нас от немско и американско 

посолство идват да видят условията за учебния процес. По нашите стаи има 

малки шкафчета по коридорите на децата от основното училище, тъй като 

децата от първи клас и от дванадесети клас учат в едни и същи стаи и седят 

на същите чинове. Това е средата, в която учат нашите ученици и въпреки 

това ние се справяме добре. Имаме нужда от нова сграда, за което и сме 

длъжници на учениците от пета гимназия, за им осигурим нормални условия 

за учебния процес. 

 

Димитър ДИМИТРОВ 

В нашето училище учат над 930 ученика и много от родителите на 

първокласниците предпочитат нашето училище не за това, че няма база а 

заради качественото образование, което предлагаме и заради резултатите, 

които училището показва за националните олимпиади. Имаме 450 деца от 

първи до четвърти клас и разполагаме с 20 паралелки, като осигуряваме 

сборни занимални за учениците от първи клас. Липсват кабинети по физика, 

химия, математика и история, които разнасят по коридорите от 

хранилищата пособията за всеки час и въпреки това учениците ни винаги се 

класират на регионални и национални олимпиади. При нас малките ученици 

стоят на чиновете, на които седят и големите ученици.  
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Петко ПЕТКОВ 

Районирането беше направено от директорите. Лично аз направих 

районирането с директорите на СУ „Димчо Дебелянов“ и „Кирил и 

Методий“ и сме си разделили района. Община Варна прие това което ние 

им предложихме. Факт е че образователната мрежа в Община Варна има 

нужда от една много сериозна актуализация. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Исках да направим дебат, но съм разочарован на част от 

присъстващите в залата. Вие в момента се криете зад правата на едни деца, 

които твърдите, че ще бъдат нарушени. Чух призиви общината да си купи 

терен г-н Капитанов имате министерство на образованието отидете и 

издействайте средства, за да купим терен. При тази инфлация тези средства, 

които бяха осигурени, след инфлацията вече не стигат за нова сграда, 

отидете и осигурете частен терен и средства за новата сграда. Ще Ви дадем 

картата на Варна идете в дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ да намерите терен.  

 

Лилия ХРИСТОВА 

Изпълнили сме всички правила по програмата. Не се искаше решение 

на Общинския съвет, а само предложение и за наша радост бързо ни 

отпуснаха средствата за нови ремонти и строителство. Общественото 

обсъждане нямахме никакви други възражения от уважение към „Иван 

Рилски“ до сега не сме внесли решение в Общинския съвет за смяна на 

адреса на училището, за да може да ги убедим до край. Срещахме се с 

колектива, както и с Обществения съвет, чието възражение е тук, но за 

съжаление нямаме взаимна чуваемост с колектива и с хората, които са 

писали възражението. Не приемам обвинението, че общината не е направила 

нищо за терени. Целесъобразно ли е да има полупразно училище, а ние да 

даваме пари за нови терени? Целесъобразно ли е да бъдат в това състояние 

две училища и да не може да използваме целесъобразно мрежата, която 

имаме, защото тя е дадена конкретно за образование. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Каква е причината община Варна да изпадне в състояние да няма 

свободни терени и парцели? Какво се предвижда за прилежащия парк, който 

е до самото училище „Иван Рилски“? 

 

Лилия ХРИСТОВА 

Това не е парк. Пред мен е библиографията, където казва, че на 

21.03.1931 г. със заповед на Министерството на народното просвещение се 

именува Начално училище „Иван Рилски“ и Общинският съвет му дава 10 

дка за учебно-земеделско стопанство и производството на зеленчуци за 

нуждите на безплатните ученически трапезарии към училището. Зелената 
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част е много добра и когато сме говорили с архитектите едно от 

изискванията е ако евентуално  има строителство на нова сграда тази част 

да не бъде засегната. 

 

Теодора СТОИЧКОВА 

Училището, което се намира в кв. „Свети Иван Рилски“ и носи името 

е единствено в района и действително г-жа Христова е права, че интерес към 

училището от страна на живущите в района няма, тъй като децата учат на 

други места. Прави сте, че нещата ако продължават така то се само 

разрушава и само закрива. Не знам демографски как сте взели нещата, но 

районът е пълен с млади семейства и закривайки това основно училище 

целия квартал остава без училище. Как ще обезпечите нуждите на младите 

хора, на чиито деца предстои предучилищно обучение от I до VII клас 

съответно закривайки това училище. Как ще се случат нещата там в това 

отношение? 

 

Лилия ХРИСТОВА 

Оставяйки като основно училище този образователен терен с това 

население, както е сложено в момента училището отива към само закриване. 

Родителите не може да ги принудим да желаят едно или друго 

училище, те по закона за гражданско състояние се регистрират, където искат 

и е факт, че всички деца от този район извън теми които учат в „Иван 

Рилски“ се поемат от „ОУ „П. Славейков, ОУ „Цар Симеон и ОУ „Й. 

Йовков“. Предвиждаме самостоятелно училище на Славейков, където ще 

има повече паралелки. На този етап мислим за училище към другата страна 

на мола „Иван Вазов“ също ще трябва да бъде устроено. Мисля, че 

построяването на едно основно училище в този район въпросът ще бъде 

решен, тъй като „Иван Вазов“ е под наем в електротехникума. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 15.00 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 ____/П/_________                                                  ______/П/___________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 


