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ПРОТОКОЛ 

 

№ 16 

 

Днес 12.12.2022 г. от 15:15 ч. се проведе заседание на ПК „Наука и 

образование“ в Пленарна зала. 

 

 

На заседанието присъстваха: 

  Антоанета  Цветкова - Председател на комисията. 

  Айше Кадир, 

  Антон Апостолов   

  Даниела Иванова – Димова 

  Деян Пейчев  

  Димитър Чутурков 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

  Юлиян Губатов 

   

  Отсъства: Анелия Клисарова. 

 

Присъстваха още: Адриана Петрова – 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 предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023438ВН/31.10.2022 г., относно изменение и допълнение в Статута за 

награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование.   

 2. Разни. 

  

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22023438ВН/31.10.2022 г., относно изменение и 
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допълнение в Статута за награда „Варна“ в системата на предучилищното и 

училищното образование.   

 

Адриана Петрова – главен експерт „Училища“ запозна комисията с 

предложението на Кмета на Община Варна, относно изменение и 

допълнение в Статута за награда „Варна“ в системата на предучилищното 

и училищното образование.   

    

 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 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № РД22023438ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна изменя и 

допълва Статута за награда „Варна“ в системата на предучилищното и 

училищното образование, както следва:  

 В Раздел II „Общи положения“  

- изменя се т. 1   

като текста: „24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост“; 

придобива следния вид: „24 май – Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност“. 

- изменя се т. 3.9. 

като текста: „т. 3.9. „Колектив на годината“ в областта на основно 

училищно образование и обслужващите звена“; 

придобива следния вид:  „т. 3.9. „Колектив на годината“ в областта 

на основното образование“. 

- изменя се т. 3.10. 

като текста: „т. 3.10. “Колектив на годината” в областта на средно 

училищно образование и обслужващите звена“; 

придобива следния вид: „т. 3.10. „Колектив на годината“ в областта 

на средно училищно образование“. 

   - добавя се нова „т. 3.11. „Колектив на годината“ в областта на 

центровете за подкрепа за личностно развитие, включително Регионален 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“. 

  

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 1. 

предложението се приема. 

 

       Антоанета ЦВЕТКОВА 

     Давам думата по искане на г-н Петков да ни представи информация 

за обществено значим проект. 
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         Петко ПЕТКОВ 

 „Искам да запозная членовете на комисията с проект „Функционална 

грамотност“, като този сайт е от една година и е напълно безплатен. 

Сайтът e насочен за повишаване на функционална грамотност на ученици 

от 8-9 годишна възраст от втори и трети клас. В интернет-страницата има 

раздели за ученик, за учител и за родител. В раздела ресурси има две видеа 

насочени към родители, указания за работа на учители и как да се учи на 

грамотност. Това е направено от ученици и учители в училището“.   

 

 Антоанета ЦВЕТКОВА 

 Благодаря на г-н Петков. Проекта може да го промотираме и на 

сесията. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

 

Край на заседанието: 15:30 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 

    _______/П/______                                                ______/П/___________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 

 


