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ПРОТОКОЛ 

 

№ 3 

 

Днес 06.08.2020 г. от 14.00 ч. се проведе заседание на ПК „Наука и 

образование“. 

 

На заседанието присъстваха: 

  Антоанета  Цветкова - Председател на комисията. 

  Айше Кадир 

  Антон Апостолов 

  Деян Пейчев  

  Димитър Чутурков 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

  

   Отсъстваха: Анелия Клисарова и   Костадин Костадинов. 

 

Присъстваха още: г-жа Елена Кенарова - началник отдел към 

„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. № 

ОС20000382ВН/26.06.2020 г., относно изменение и допълнение на „Статут 

за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното 

образование“. 

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

ОМД20000882ВН-002ВН/03.07.2020 г., относно приемане на нов „Статут за 

определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от 

варненските висши училища за постигнати високи резултати“. 

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

ОС20000381ВН/26.06.2020 г., относно приемане на Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Варна 

/2020-2021/ и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Варна за 2020 г. 

4. Номинации за присъждане на Награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование.  
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5. Номинации за присъждане на Награда „Варна” в сферата на науката 

и висшето образование. 

5.1. Писмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование 

и младежки дейности“ с рег. № ОМД20000815ВН/13.05.2020 г. относно 

номинация за награда „Варна“ за 2020 г., технически науки  - индивидуална 

награда. 

           5.2. Отвод от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев с рег. № 

ОС200000203ВН-001ВН/19.05.2020 г. 

6. Разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № ОС20000382ВН/26.06.2020 г., относно изменение и 

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

и училищното образование“. 

  

Давам думата на г-жа Елена Кенарова – директор на дирекция 

„Образование и младежки дейности“. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Ние сме се опитали конкретно да посочим какво налага тази промяна 

в статута. Една промяна в Закона за данъците върху физически лица чл. 38, 

ал. 14 гласи, че предметните и парични награди, които не се предоставят от 

работодател или възложител се облагат с окончателен данък. Предметна е 

наградата, която е определена за учениците в действащия статут. Това 

изключително много утежнява процедурата, защото след връчване на 

наградата ученикът да отиде до НАП и да внесе 10% от стойността на 

получената сума от наградата.    

      В действащия към момента Статут  е предвидена предметна награда 

за ученици. За да се приложи актуалното данъчно законодателство по 

отношение на присъдените предметни награди на ученици, е необходимо 

получателите или техните родители/настойници да внесат в община Варна 

окончателен данък върху стойността на наградата. 

  Всичко това допълнително усложнява процедурата по предоставяне на 

наградата и натоварва получателите  й с допълнителни разходи, за това 

предлагам  за учениците да се определи парична, вместо предметна награда. 

Това ще приравни наградата за ученици към всички останали индивидуални 

награди „Варна“ и ще позволи дължимият данък да бъде удържан от размера 
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на предоставената сума.  

  От 2016 г. към всяка детска градина и училище функционира Обществен 

съвет, който включва представители на родителите, професионално 

доказани личности и общественици, представители на финансиращия орган 

и работодателите. Ролята на Обществения съвет е да подпомага развитието 

на образователната институция и да упражнява контрол върху управлението 

й. Изпълнявайки функциите си съветите следят отблизо дейността на 

съответната детска градина или училище и следва да имат право да подават 

предложения за награждаване на колективи, учители и ученици. 

 С решение на Общински съвет - Варна № 2102-13/№40/30.03.2015 г. 

дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в община варна  е 

преструктурирана в дирекции „Образование и младежки дейности“ и 

„Спорт“ и това налага да бъде актуализиран  текста на Статута съобразно 

Решението. 

С приемане на Закона за предучилищното и училищното образование 

Регионалният инспекторат по образованието беше преименуван в 

Регионално управление на образованието, което налага да бъдат променени 

и съответните текстове, в които се споменава институцията. 

 

  Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря на г-жа Кенарова. 

  Моля за Вашите мнения и становища. 

   

Николай КАПИТАНОВ 

Какви са наградите? 

 

Елена КЕНАРОВА 

Наградите са в областта на технологиите. Купували сме им таблети, 

но в началото им купувахме фотоапарати. Изключително сме затруднени 

относно това каква награда да се купува на тези деца, тъй като те притежават 

почти всичко и няма нищо, което ние бихме могли да им предложим.  

 

  Антоанета ЦВЕТКОВА 

           Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

         1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № ОС20000382ВН/26.06.2020 г., Общински съвет – 

Варна приема изменение и допълнение на Статут за награда „Варна“ в 

системата на предучилищното и училищното образование както следва: 

В раздел II „Общи положения“, т. 5  
думите „Диплом и материална награда за ученици“ се заменят с 
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„Диплом, нагръден знак и парична награда в размер на 1000 лв. за 

ученици“; 

В раздел IV „Процедура за номиниране“, т. 2 

а) в т. 2.3 думите „Регионален инспекторат по образованието“ се 

заменят с „Регионално управление на образованието“; 

б) в т. 2.4 думите „Дирекция „Образование, младежки дейности и 

спорт“ се заменят с „Дирекция „Образование и младежки дейности““; 

в)  т. 2.6 се заменя  с  „2.6 Обществени съвети към детски градини и 

училища“; 

г)  предишна т. 2.6 става т. 2.7; 

 

В раздел IV „Процедура за номиниране“, т. 4 
а) в т. 4.2 думите „Дирекция „Образование, младежки дейности и 

спорт“ се заменят с „Дирекция „Образование и младежки дейности““; 

б) в т. 4.3 думите „Регионален инспекторат по образованието“ се 

заменят с „Регионално управление на образованието“. 

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 5; против -0; въздържали се -3. 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № ОМД20000882ВН-002ВН/03.07.2020 г., относно приемане на 

нов „Статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна 

за студенти от варненските висши училища за постигнати високи 

резултати“. 

 

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

„Образование и младежки дейности“. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Първо искам да Ви запозная, че всички предложения, които са 

направени, са предварително обсъдени и са на база предложения на самите 

студентски съвети. Отново структурната промяна е едно основание за 

редакция на текста в частта за „Образование, младежки дейности и спорт“ 

да бъде само „Образование и младежки дейности. Но основните причини и 

основните промени в предвид това, че редакциите са много ясни. Знаете, че 

във Варна висшите училища вече са шест, а в стария статут съществуват 

още пет висши училища. Това поставя в неравноправно отношение едното 

от висшите училища. Ние не сме допуснали благодарение на работата на 
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Общински съвет – Варна до този момент те да бъдат по някакъв начин 

дискриминирани, но е редно това да бъде отразено в статута, за да можем 

спокойно да присъждаме награди на студенти от шестте висши училища, 

които са на територията на Общината. Освен това настъпиха промени по 

отношение на специалностите, които съществуват в стария статут. 

Класификаторът на специалностите на областите във висшето образование 

и професионалните направления определя дванадесет области със 

специалности. По тази причина ние предлагаме в новия статут, професиите 

по които ще се връчват награди да бъдат съобразени с промените в 

класификатора. По отношение на датите и сроковете, които предлагаме да 

бъдат променени, това е основно също по предложение на студентските 

съвети, тъй като предходните дати ги затрудняваха технически да спазят 

сроковете. Процедурата за тях е почти неизпълнима, много трудна и от 

гледна точка на това да ги улесним след началото на академичната година 

да имат достатъчно време да съберат студентите и студентските съвети, да 

си направят номинациите, да разгледат номинациите и да ги предложат в 

сроковете. От гледна точка на улеснение на процедурата е и последното 

предложение комисията, която се утвърждава със заповед на Кмета, срокът 

на издаване на заповед на Кмета за създаване на тази комисия съвпада с 

началото на учебната година. Това не е удобно, защото част от студентите 

все още в този момент не могат да предложат участници. А те трябва да 

предложат участници от студентите от всяко висше училище, които да са 

членове на комисията по номинациите и по избора. Това са основанията ни 

да предложим промените в статута. Знаете, че студентските награди са 

традиционни за Община Варна, финансово са обезпечени, ежегодно е това 

в програмата на дирекция „Образование и младежки дейности“. Вие го 

гласувате това с приемането на бюджета, финансово не утежняват бюджета, 

не изискват допълнителни финансови средства. Това са процедурни 

предложения, които да улеснят работата ни със студентските съвети. 

 

           Антоанета ЦВЕТКОВА 

           Благодаря.   

  

Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № ОМД20000882ВН-002ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Отменя статут за определяне на Годишни поименни награди на 

Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за 
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постигнати високи резултати, приет с Решение № 639-5(№11)/19.09.2012 г. 

на Общински съвет – Варна. 

2. Приема статут за определяне на Годишни поименни награди на 

Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати 

високи резултати, съгласно приложение към настоящото решение. 

  

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № ОС20000381ВН/26.06.2020 г., относно приемане на 

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Варна /2020-2021/ и Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Варна за 

2020 г. 

          

Ще помоля да гласуваме едно допълнение към първа точка от дневния 

ред  изменение и допълнение на „Статут за награда „Варна“ в системата на 

предучилищното и училищното образование“ решението да бъде с 

предварително изпълнение, а именно: 

  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 

 

Давам думата на г-жа Елена Кенарова – директор на дирекция 

„Образование и младежки дейности“. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Стратегията за подкрепа за личностно развитие е един от 

задължителните документи, които се приемат с решение на Общински 

съвет. Вие сте видели, че основанието чл. 197 от Закона за предучилищно и 

училищно образование и излязлата по-късно Наредба за приобщаващо 

образование. Това са двата документа – закона и наредбата, които ни 
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задължават да разработваме специален документ, който да разглежда 

въпросите на приобщаващото образование. Наредбата за приобщаващо 

образование и Законът отделят изключително място на няколко групи деца 

– даровити деца, деца в риск, деца със специални образователни 

потребности. Така че ние, вече веднъж Общински съвет – Варна след 

излизане на закона веднага прие стратегия, тя задължително също на 

основание на закона е с две годишен период за действие, и ние предлагаме 

на вашето внимание следващата стратегия, която е за периода 2020 - 2021 

год. Стратегията е съпътствана винаги от Годишен план за изпълнение. Вие 

сте видели, че той е подробно разписан, но за да бъда по-конкретна искам 

да ви кажа, че този Годишен план на изпълнение ежегодно се изпълнява на 

основание на общинските програми, които са обезпечени с бюджета 

ежегодно. Той определя целите и дейностите, но изпълнението на тези цели 

и дейности става с общинските програми, които вече са гласувани и са 

финансирани. Стратегията по принцип е разработена не само от Дирекция 

„Образование“. По принцип кмета отговоря за извършването на 

приобщаващото образование за всички деца живеещи на територията на 

Община Варна, поради което в стратегията има раздели, които са 

разработени от специализираната администрация. Имаме всички програми, 

тук са включени всички програми на Дирекция „Здравеопазване“, тук са 

включени всички услуги на Дирекция „Социални дейности“, тук са 

включени всички дейности превантивни, които изпълнява Дирекция 

„Превенции“. Включени са всички програми за периода, които изпълнява 

Дирекция „Спорт“. Т.е. всички дирекции, които имат касателство при 

приобщаване на децата във формалното и неформалното образование, са 

подали за периода своята дейност и ние заедно с дейностите на Дирекция 

„Образование и младежки дейности“, сме включили това в един общ 

документ, който предлагаме на вашето внимание. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря Ви. Предложения, въпроси? Заповядайте.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Каква е разликата? 

 

Елена КЕНАРОВА 

Не в този смисъл. Дейностите, които са разписани, са стратегически. 

Те не влизат в тези подробности по отношение на организацията в 

документа, който е на Вашето внимание. Самата организация на дейностите 

се извършва в зависимост от условията. Дейностите, които в „Общински 

детски комплекс“ се развиват, продължиха според спецификата на 

условията. Да, вярно. Спортът първоначално беше спрян, на сега с 

последната заповед от 4-ти август, която получихме от Министерството на 
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здравеопазването, дейностите могат да се извършват при тренировки, при 

специален режим, и при по-малък брой групи, при определени условия. 

Министъра за здравеопазването ясно е разписал това в последната заповед, 

която аз днес получих.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Ще помоля да ме извините, ако малко забивам в конкретна тема. Там 

имам някаква база, на която на стъпя. Надявам се да бъда полезен. 

„Общински детски комплекс“ ми се стори, че е най-голямото поне като брой 

специалисти, които работят, и въпросът е, че там от доста време се 

коментира възможност, хипотетична все още, стратегическа да бъде 

създадено място, където те да работят в по-добра среда, защото в момента е 

доста неудобно. Дали някой нещо мисли или планира по въпроса? Аз говоря 

за това и като родител. За това имам информация. Не по други поводи. 

Искам да Ви помоля. Много объркващи бяха тези заповеди, които ги пускате 

по време на самата карантина. Буквално през два дена разнопосочни. Това 

действа  много демотивиращо на хората. Молбата ми е когато имате такива 

да бъдат внимателно премислени, ако трябва още един път да се обсъдят.  

Защото в един момент това днес ще стане, утре няма да стане. Днес сме 

дистанционно, утре сме присъствено. После пак обратно. Знам, че е сложна 

ситуацията, но това действа демотивиращо на много деца. Не е добра идея. 

Вярвайте ми.    

 

Елена КЕНАРОВА 

Аз разбирам. Наясно съм с това, но ние всъщност не сме творили 

заповеди, а сме работили върху това, което излиза като документи. Писма 

на Министерство на образованието и науката и заповеди на Министъра на 

здравеопазването. Ние сме следвали тези разпоредби, като сме се опитвали 

възможно да направим нещата така, защото и учителите да могат да работят 

и децата да продължат занятията доколкото ситуацията позволява. 

Разбирам, да. Беше много трудно специално за „Общински детски 

комплекс“ и за дейностите, които са допълнителни в детските градини, бяха 

напълно спрени. Въобще нямаше такива дейности. Съгласна съм. Правим, 

каквото е възможно.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Благодаря много. Молбата ми е да върнете обратна връзка към тези, 

които издават тези заповеди. Сега предполагам, че трябва да има подобен 

начин. Тези нещо трябва да се обмислят много внимателно.  

 

Елена КЕНАРОВА 

Да, бихме могли през Национално сдружението на Общините в 

Република България. Знаете, че г-жа Лилия Христова е избрана за 
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председател на комисията по „Образование, младежки дейности, спорт и 

култура“ от тази година. Така че, ние през сдружението правим всички 

предложения.  Тази година, разписаното като правила за работа в детските 

градини, беше разписано от Община Варна и през Сдружението стигна до 

всички останали общини. Така че, работим активно. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Поздравления за това. Очевидно работите активно. Нещо за въпросът 

за промяна в базата? 

 

Елена КЕНАРОВА 

По отношение на сградата на този етап в тази стратегия Общината не 

е планиран такъв финансов ресурс, не е планиран за самостоятелна сграда. 

Знаете, че те ползват „Младежки дом – Варна“. Знаете базата на СУЕО "Ал. 

С. Пушкин", която ползват. Освен това за канцелариите имат една база, 

която децата не ползват, но така или иначе тя подпомага работата на 

„Общински детски комплекс“ на  ул. "Цариброд". За съжаление е много 

трудно това, което всички искаме да случи. Знаете, че Министерството на 

образованието в момента отпуска средства и ние работим сега, точно в този 

момент, по два проекта за финансиране на пристройка и на детска градина.  

Срокът ни е месец септември да представим проектите. 6-ти септември да 

не сгреша. Освен това знаете, че работим ремонтът на център за специално 

образователна подкрепа. Старото  СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“. Това 

е също един огромен обект  и поет ангажимент към родителите на децата от 

бившето помощно училище. Също един сериозен ремонт, които трябва да 

направи условията в СУПЦ да са добри за децата със специални 

образователни потребности. За тези има изключително много високи 

изисквания по отношение на средата и архитектурната, и за общо 

приобщаващата среда. Така, че Ви казва само три обекта върху, които ние 

работим или предстои да работим. Не сме игнорирали „Общински детски 

комплекс“. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

В случая, когато говоря за такава база, трябва да разсъждаваме дори 

малко извън „Общински детски комплекс“, защото тя може да бъде нещо, 

което да обединява няколко различни институции на едно място. В 

стратегически план, според мен е редно да се определи място, и да се търси 

финансиране, което нали говорим за стратегия. Това е. Благодаря Ви.  

   

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 197 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 5 от Наредба 

за приобщаващото образование и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № ОС20000381ВН/26.06.2020 г., Общински съвет – Варна реши: 

      1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Варна (2020-2021), съгласно приложение към 

настоящото решение. 

       2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие, предварително съгласуван с Началника на Регионално управление 

на образованието - Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 7; против -0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме номинации за присъждане на 

Награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното 

образование.   

 

          Съгласно статута за награда “ВАРНА” в системата на 

предучилищното и училищно образование, се проведе заседание на 

Експертната комисия на 24 април 2020 г., след което номинациите бяха 

публикувани в интернет страницата на Общински съвет – Варна и в местен 

ежедневник. 

 

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

    Няма номинации за „Учител на годината” в областта на обслужващите 

звена, „Учител на годината” в областта на основното образование, „Учител 

на годината” в областта на средното образование и за „Учител на годината” 

в областта на професионалната подготовка. Защо е така? 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

   Предложенията за номинации се подават от самите училища, но не 

постъпи нито една номинация в тази област. Така са решили колективите. 

 

 



11 
 

Николай КАПИТАНОВ 

Не знам каква е причината, но просто да се стигне до такава ситуация. 

Това е самата възможност на училищата, но това е неща, за което трябва да 

се разбере причината. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Това беше точно в периода, когато бяхме в извънредно положение. 

Това е награда с традиции. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

След като приемате, че това е причината не е ли логично да се даде 

някакъв допълнителен срок. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Срокът беше до 31 март, за да има достатъчно време след като вземе 

комисията решение номинациите се качват на сайта, тъй като има 

технологично време. Наградите, трябваше да бъдат връчени в навечерието 

на 24 май на учителите и учениците, но видяхте как беше и онлайн 24 май. 

 

Петко ПЕТКОВ 

Първия педагогически съвет онлайн го проведохме в средата на месец 

април. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Възможно ли е в момента да им дадем някакво време, в които те да го 

направят това нещо. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Назначава се експертна комисия с представители от дирекция 

„Образование и младежки дейности“ и от „Регионалното управление на 

образованието“ и първо технологично това трябва да се направи. Няма да 

успеем да се справим със сроковете. Дори и да съберем някакви 

предложения няма да сме спазили законовия ред и другите ще се почувстват 

пренебрегнати. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Разбирам напълно. Моля да ме извините, но според мен това е Ваш 

пропуск, защото трябвало да потърсите по-близка връзка с тях, след като те 

не са реагирали в този срок. След това можеше да бъде удължен срока. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Директорите казваха така „не ни е до това“. Аз лично съм разговаряла 

с директори и съм напомняла и сме им пуснали достатъчно имейли и писма, 
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за да им напомним за сроковете. Всички висши училища, средни училища и 

детски градини получават писма въпреки, че не сме длъжни да го правим. 

Получават писмо в достатъчно ранно време, в което ги подканяме в срока 

оказан от статута да представят своите номинации за награда „Варна“. 

Всичко това е направено, но просто хората не намериха енергия и сили, и не 

пожелаха да го направят. Бъдете сигурен, че ние сме го направили. Ако 

държите ще Ви покажем и писмата, но г-н Петков е тук и той може да каже 

дали сме ги пренебрегнали. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Просто това нещо е тъжно. Нямате допълнителни обяснения. 

Благодаря. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да гласуваме анблок предложението за присъждане 

на Награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното 

образование с предварително изпълнение и да вземем следното решение: 

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 1, чл. 4 от раздел ІІ ”Общи 

положения” и чл. 9 от раздел IV „Процедура за номиниране” от  Статут за 

награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Варна  присъжда награда „Варна” в 

системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г., както 

следва: 

 

І. „Ученик на годината” в областта  

на общообразователната подготовка 

 

Калоян Васев - ученик от ХI „з“ клас в Първа езикова гимназия – 

Варна.  

Достоен ученик и личност с многостранни качества и таланти, които 

упорито и целенасочено развива и затвърждава. Първо място на национално 

състезание по математическа лингвистика. Справя се безпроблемно на най-

високо ниво с училищните си задължения, деен е и ежегодно участва в 

състезания и конкурси на училищно, общинско, национално и 

международно ниво. Артистична личност и се занимава с музика, театър, 

писане. Лауреат е на международни конкурси и международни арт 

фестивали.  
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ІІ. „Ученик на годината” в областта  

на професионалната подготовка 

  

Александрина Петрова – ученичка от Х клас в Национално училище 

по изкуствата „Добри Христов“, специалност „Поп и джаз пеене“, с вокален 

педагог Кремена Матева. 

Лауреат първа степен за индивидуално вокално изпълнение категория 

„Поп, джаз пеене“ на 8-ми Международен детско-юношески фестивал-

конкурс „Свят, изкуство и море“. Второ място на VI Международен конкурс 

за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“. С певческия и 

артистичния си талант и старание, с професионалното си и отговорно 

отношение към обучението и изявите си, представя достойно училището си 

и това е повод да бъде поощрена и подкрепена в развитието й на млад 

творец.  

 

ІІІ. „Учител на годината” в областта  

на предучилищното образование 

 

Екатерина Спасова - старши учител в ДГ с яслена група № 39 

„Приказка“. 

Утвърден професионалист, с доказан принос в своята дейност. Повече 

от 10 години активно работи и реализира образователни проекти. 

През последната година участва в четири международни проекта. Има 

лична заслуга и принос за отличаване на детската градина с престижния знак 

„еTwining училище за 2019 г.“, която е единствената в община Варна 

образователна институция,  отличена с този знак. 

Общува уверено и ефективно с родителската общност и включва 

родителите в разнообразни инициативи, като ги насърчава за съвместни 

дейности с децата им, които остават незабравими преживявания за малки и 

големи. 

 

ІV. „Учител на годината” в областта  

на обслужващите звена 

 

Няма номинации. 

 

V.  „Учител на годината” в областта 

на основното образование 

 

Няма номинации. 
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VI.  „Учител на годината” в областта 

на средното образование 

 

Няма номинации. 

 

VII. „Учител на годината” в областта  

    на професионалната подготовка 

 

Няма номинации. 

 

VIII. „Колектив на годината” в областта  

    на предучилищното образование 

 

          Детска градина № 26 „Изворче“ с  директор  Анелия Бодичева.  

 Детска градина с традиции и авторитет сред варненската 

общественост. Учителите са изявени професионалисти, които с любов и 

търпение развиват и формират у децата усета за национална принадлежност, 

гражданско самосъзнание, уважение към традициите и непреходните 

човешки ценности. 

Възпитаниците на детска градина „Изворче“ са участници в редица 

конкурси, състезания, фестивали и са носители на множество награди и 

отличия. 

В трудната и сложна обстановка на извънредно положение детската 

градина стартира своя проект „Детска градина в облака“, чрез който 

родителите получават достъп до облачна платформа, където комуникират с 

учителите, получават подкрепа и съвети за организиране на ежедневието на 

своите деца. 

  

ІХ. „Колектив на годината” в областта  

на основно училищно образование и обслужващи звена 

 

 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - Варна с директор 

Сияна Филипова. 

 Училище с авторитет, граден през годините, емблема за качество на 

обучението в гр. Варна. Варненската общественост е добре запозната с 

успехите на учебното заведение в областта на средното образование и 

високо цени професионалния, отговорен труд на педагогическите 

специалисти. Отличните постижения на учениците, демонстрирани на 

националните външни оценявания, на многобройните общински, областни, 

национални изяви в областта на науката, изкуствата и спорта, са плод на 

целеустремения, методически издържан и конструктивен модел на 

преподаване, плод на високите управленски умения на директора на 

училището, както и на личната мотивация на всеки един учител. Колективът 
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чрез резултатите на учениците и родителската удовлетвореност се е доказал 

като амбициозен и перспективен. 

 

 Х. „Колектив на годината” в областта  

на средно училищно образование и обслужващи звена 

 

Първа езикова гимназия с директор Веселин Василев.  

 Знаково училище за гр. Варна. За своите 55 години Първа езикова 

гимназия се е утвърдила като водеща профилирана гимназия в България. 

Чрез иновативното управление от страна на директора и високата 

мотивация от страна на учителите гимназията завършват обучени, 

възпитани, социално мислещи и креативни млади хора, амбицирани да се 

справят както с конкуренцията на връсниците си по света, така и да работят 

за превръщането на България в модерна и просперираща държава. 

Висококвалифицираните учители със своя талант и труд изграждат 

характери и бъдещи лидери. Гимназията е образец със своя колектив. Екип 

от равноправни партньори, компетентни педагози, които формират 

училищната политика, култура, мисия с фокус върху интелектуално 

формиращото обучение. Екип с изявен училищен дух, с чувство на 

принадлежност и идентификация с училището. 

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 7; против -0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

          Колеги, предлагам да разгледаме номинации за присъждане на 

Награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование. 

Имаме писмо от Лилия Христова – директор на дирекция 

„Образование и младежки дейности“ с рег. № ОМД20000815ВН/13.05.2020 

г. относно номинация за награда „Варна“ за 2020 г., технически науки  - 

индивидуална награда, която е свързана с отвод от проф. д-р инж. Венцислав 

Вълчев с рег. № ОС200000203ВН-001ВН/19.05.2020 г. 

 

Давам думата на Елена Кенарова – началник отдел към дирекция 

„Образование и младежки дейности“. 
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Елена КЕНАРОВА 

След като постъпиха номинациите за награда „Варна“ до дирекцията 

се получи писмо, в което бяхме уведомени, че в така предложената 

публикация за кандидатурата на проф. д-р инж. Венцислав Вълчев не касае 

периода 2019 г. Това е труд, който е публикуван през 2005 г. Поради това 

след това получихме още едно писмо  от самия проф. д-р инж. Венцислав 

Вълчев, в което той самия дава отвод на номинацията си. С това писмо той 

потвърждава твърдението, че номинацията е неправилна, тъй като трудът е 

издаден през 2005 г., а всяка една награда за 2020 г. се връчва на основание 

за период 2019 г. Тази номинация не би могла да се реализира. 

 

 Антоанета ЦВЕТКОВА 

 Предлагам да гласуваме предложението за отпадане на номинацията 

на проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – индивидуална награда в област 

технически науки. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

         Колеги, предлагам да гласуваме анблок номинациите за присъждане на 

Награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование с 

предварително изпълнение и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл. 3.11 от 

Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование, 

Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2020 г., както следва: 

 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 

Няма номинации. 

 

    КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 

Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Николай 

Великов, в партньорство с международен колектив с координатор SOLENT 

UNIVERSITY, гр. Саутхемптън, Великобритания - за научния труд 

„Образователен проект по програма Еразъм плюс, трансфер на иновации“. 

Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“. 
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II. ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

       проф. д-р Радослав Радев, д.м. - за цялостен принос в научно-

изследователска, преподавателска и лечебна дейност в сферата на 

здравеопазването.   

     Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

       „Екипът по донорство и трансплантации“ към УМБАЛ „Света 

Марина“ - Варна с ръководител проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. - за 

изключителни заслуги в развитието на донорството и трансплантациите и 

постигане на водеща позиция по реализирани донорски ситуации в 

България. 

          Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

       

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

       проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - за създаване на учебен модул 

„Криминалистика“ и единствената в страната комплексна магистърска 

програма по „Съдебни експертизи“ и за издадената му книга „Обща теория 

на криминалистиката“.   

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

       Научен колектив с ръководители доц. д-р Красимир Недялков и 

Владимир Бронфенбренер - за проект „Черноморска академия за 

сигурност“. 

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

     Няма номинации. 

 

      КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

      Научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц. д-

р Стоян Павлов - за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - за създаване и развитие на 
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научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на 

биомедицински изображения BioMed Varna. 

       Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. 

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Накъде се движи организацията за новата сграда на Математическа 

гимназия „Д-р Петър Берон“, с която ще решим и проблемите с началното 

образование в кв. „Чайка“? 

 

Елена КЕНАРОВА 

За съжаление аз няма да бъда точна, тъй като екипа който движи 

документацията не ни докладва ежемесечно или ежедневно за промяната. 

Имам информация от срещите, на които съм присъствала че нещата се 

движат по плана, по който има, но мисля че нямаме още преведени средства. 

Там има много сериозна работа с предварителни проучвания, промяна на 

трасета и главни водопроводи, така че проектантският екип заедно с  

директора на училището, което е възложител. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Има ли някакъв хоризонт да се очаква да има развитие поне за 

започване на някаква поръчка или конкурсна процедура за проектант. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Не мога да Ви подведа и да Ви отговоря на този въпрос, но бих могла 

да проверя и да Ви кажа.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Защото преди няколко дена чух интервю с директора, който обяви, че 

до 15 август, трябва да бъде обявена стъпка за обявяване на обществена 

поръчка. Честно казано не можех да се заслушам много. 
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Елена КЕНАРОВА 

Там има много неща, които трябва да се свършат, но наистина не 

искам да Ви подведа по отношение на това до къде са стигнали, тъй като 

самия терен предполагаше извършване на няколко предварителни стъпки. 

Не мога да кажа кое до този момент е станало и кое не. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Мога ли да помоля при това положение на следващо заседание на 

комисията да ни запознаете по-подробно. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Ще Ви информираме. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Благодаря. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 14.50 ч. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

______/П/__________                                         _______/П/__________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


