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ПРОТОКОЛ 

 

№ 15 

 

Днес 03.11.2022 г. от 16.30 ч. се проведе заседание на ПК „Наука и 

образование“ в Пленарна зала. 

 

 

На заседанието присъстваха: 

  Антоанета  Цветкова - Председател на комисията. 

  Даниела Иванова – Димова 

  Деян Пейчев  

  Димитър Чутурков 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

  Юлиян Губатов 

   

  Отсъства: Айше Кадир, Антон Апостолов  и Анелия Клисарова. 

 

Присъстваха още: Елена Кенарова – началник отдел към дирекция 

„Образование и младежки дейности“, Антоанета Хинева – главен експерт 

„Училища“ към дирекция „Образование и младежки дейности“. 

 
Председателят на ПК „Наука и образование“ предложи заседанието 

да протече при следният  

   

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД22023436ВН/31.10.2022 г., относно актуализация на Списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 

2022/2023 г. 

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

РД22023483ВН/31.10.2022 г., относно разрешаване на формирането на 

самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински 

училища за учебната 2022/2023 г. 

3. 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 Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22023436ВН/31.10.2022 г., относно актуализация на 

Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за 

учебната 2022/2023 г. 

 

Антоанета Хинева – главен експерт „Училища“ запозна комисията с 

предложението на Кмета на Община Варна, относно актуализация на 

Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за 

учебната 2022/2023 г. 

   

 След проведени дебати председателят подложи на гласуване 

предложението на Кмета на Община Варна и комисията взе следното 

решение. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 53, 

ал. 2  и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 

от Постановление на Министерски съвет №128/29.06.2017 г. за определяне 

на критерии за включване в списъка на средищните детски градини и 

училища и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023436ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна  реши: 

1. Да се запази статута на СУ „Димчо Дебелянов“ за учебната 

2022/2023 година като средищно училище. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви мотивирано 

предложение до Министъра на образованието и науката за включване на СУ 

„Димчо Дебелянов“ в Списъка на средищните детски градини и училища в 

Република България за учебната 2022/2023 година. 

 

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. № РД22023483ВН/31.10.2022 г., относно разрешаване на 

формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под 

норматива в общински училища за учебната 2022/2023 г. 
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  Председателят подложи на гласуване, че комисията дава положително 

становище, относно разрешаване на формирането на самостоятелни и слети 

паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 

2022/2023 г. 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. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

В точка разни се проведе дебат за довършителни ремонтни дейности 

в сградата на СУ „Димчо Дебелянов“.     

 

Николай КАПИТАНОВ 

В СУ „Димчо Дебелянов“ има сериозни проблеми, които постепенно 

очевидно започват да се отстраняват, но не с достатъчно темпо и не е в пълен 

обем. Факт е че физкултурният салон на училището вече е достъпен, но 

също така е факт, че то категорично не е доказано безопасно за децата за 

игра в двора на съответното училище. Напомням, че през месец февруари 

паднаха едни керемиди, след това възникнаха поредица от съмнения. 

Обръщам внимание на факта, че на 30 март тази година е извършена 

проверка от регионален отдел строителен контрол в училището, която 

констатира и само разминаване в документооборот т.е. тя не може да даде 

експертиза на РДНСК за самото качество на изпълнение.  На 30 март от 

РДНСК са препратили протокола до кмета с предписания за предприемане 

на действия по компетентност по реда на чл. 195 и 196 от Закона за 

устройство на територията. В същото време на нас ни е важно, че става 

въпрос за безопасността на децата. Има предписания при извършване на 

огледа да се съобрази установеното и да предложи на кмета на общината 

техническо решение да отстраняване на евентуално появилите се скрити 

дефекти компрометирани зони, като строежа се заздрави и поправи. Искам 

да попитам дали някой от Вас знае дали е събирана такава комисия? Ако не 

знаете можете ли по-някакъв начин да инициираме питане? Единствено 

искам да знам дали децата успяват да осъществяват обучителен процес в 

безопасна среда или не. Трябва ни категорично становище, което да е 

подписано от експерти. Директорът на РДНСК за това е изпратил тази 

информация до общината, защото това е в прерогативите на общината. Тя 

има право да назначи такава комисия, където да се съберат и архитект и 

проектант, изпълнителя и строителен контрол  т.е. група, която заедно да 

излезе с едно общо становище. Правено ли е нещо по този въпрос? 
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          Елена КЕНАРОВА 

Известно е че за част от проблемите беше направена обществена 

поръчка, която приключва и може би документално всичко се изчиства. За 

съжаление фирмата, която спечели обществената поръчка не изпълни целия 

обем от работа която ще се прави за частта на двора, за която Вие говорите. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Дали предписанието на РДНСК изпълнено ли е или не? 

 

          Елена КЕНАРОВА 

„Точно за това предписание аз не знам, но знам за това което се състои 

ежемесечно, като мониторингов контрол върху извършените дейности в СУ 

„Димчо Дебелянов“. В комисията, която се събира предполагам, че е  

свързано с предписанието на РДНСК, но тъй като там има мониторинг по 

проекта 5 години и има проверки от Управляващия орган, които също дават 

предписания. В комисията участват представители на дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, участва инженер, който е участвал в 

реализирането на самия проект, участва представител от ОП 

„Инвестиционна политика“, представител на фирмата изпълнител и инж. 

Делчева, която е от нашата дирекция. Тази комисия се събира и разглежда 

направените предписания взема решения, по които се действа. Това е 

начина, по който се работи в СУ „Димчо Дебелянов. Тази комисия е по 

отстраняване на констатираните или проявили се дефекти“.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Може ли за следващото събиране да имаме обратна информация дали 

е свикана, как е преминал и какви са резултатите? Мога ли да Ви помоля в 

рамките на една седмица да ни предоставите тази информация с писмо до 

председателя и копие до мен 

 

          Елена КЕНАРОВА 

          Поемам този ангажимент. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 16.50 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 

   _____/П/________                                                 ______/П/___________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 

 


