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ПРОТОКОЛ 

 

№ 14 

 

Днес 26.07.2022 г. от 15.30 ч. се проведе заседание на ПК „Наука и 

образование“ в Пленарна зала. 

 

 

На заседанието присъстваха: 

  Антоанета  Цветкова - Председател на комисията. 

  Айше Кадир 

  Анелия Клисарова. 

  Деян Пейчев  

  Даниела Иванова - Димова 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

  Юлиян Губатов 

   

  Отсъства: Антон Апостолов  и Димитър Чутурков. 

 

Присъстваха още: Радка Радославова – главен експерт „Финанси“ към 

дирекция „Образование и младежки дейности“ 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. № 

РД22007713ВН/11.04.2022 г., относно изменение на Наредба на Общински 

съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията н Община Варна. 

          2.  Разни. 

 

Резултати от гласуването: за – 9; 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. № РД22007713ВН/11.04.2022 г., относно изменение на Наредба 

на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията н Община Варна. 

 

Радка Радославова – главен експерт „Финанси“ запозна комисията с 

предложението на Кмета на Община Варна, относно изменение на 

Наредба на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията н Община Варна и 

отговори на зададените въпроси на членовете на комисията. 

 

         Председателят подложи на гласуване, че комисията дава положително 

становище, относно изменение на Наредба на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията н Община Варна и препраща горецитираното предложение към 

ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 0. 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

В точка разни се проведе дебат за сградата - филиал на ДГ № 7 „Ал. 

С. Пушкин“ находяща се на ул. „Княз Дондуков“ № 31, град Варна. 

 

Родител на дете, което посещава филиал на ДГ № 7 „Ал. С. Пушкин“ 

запозна членовете на комисията с проблемите на сградата и на 

работещите в детската градина.   

 

Председателят запозна членовете на комисията със становището 

на директора на ДГ № 7 „Ал. С. Пушкин“ получено с писмо от дирекция 

„Образование и младежки дейности“ с рег. № РД22014553ВН-

003ВН/13.07.2022 г. /приложен към протокола/. 

 

След проведени дебати и по предложение на Николай Капитанов – 

общински съветник председателят на комисията подложи на гласуване да 

бъде възложено  на общинската администрация да проведе експертиза за 

пригодността на сградата – филиал на ДГ № 7 „Ал. С. Пушкин“, находяща 

се на ул. „Княз Дондуков“ № 31, град Варна за използването й по 
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предназначение и продължителността за трудовите договори на персонала 

на филиала. 

 

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: 16.00 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 

   _____/П/________                                                 ______/П/___________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 


