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ПРОТОКОЛ 

 

№ 6 

 

Днес 22.02.2021 г. от 14.00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Наука и образование“. 

 

На заседанието се включиха: 

  Антоанета  Цветкова - Председател на комисията. 

  Айше Кадир 

  Анелия Клисарова. 

  Антон Апостолов 

  Деян Пейчев  

  Димитър Чутурков 

  Костадин Костадинов 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

  

 Включиха се още: Лилия Христова – директор на дирекция 

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

„Образование и младежки дейности“, Марица Гърдева – общински 

съветник, Стела Николова  - общински съветник, Мариета Бобева – 

ръководител на Регионален телевизионен център – Варна 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. № 

РД21003045ВН/15.02.2021 г.,  относно приемане на проектобюджета на 

Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция „Образование“. 

         1.1. Разглеждане на писмо от Мариета Бобева – ръководител на 

Регионален телевизионен център – Варна с рег. № 

ОС20000616ВН/19.10.2020 г. и № ОС20000616ВН-004ВН/21.01.2021 г., 

относно съвместна работа между дирекция „Образование и младежки 

дейности“ в Община Варна и Регионален телевизионен център –Варна.   

1.2. Разглеждане на предложение от Р. Широков – управител на 

„Клиър Сенс“ с рег. № РД21002300ВН/02.02.2021 г., относно медийно 

отразяване на културни, образователни, спортни и други значими събития 

на Община Варна. 

3. Разни. 
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 Резултати от поименното гласуване: 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. № РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 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 2021 г., в частта касаеща функция „Образование“ и програмите. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря на г-жа Христова. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Искам да поздравя Община Варна, че в момента обръща внимание на 

строежа на нови сгради, което е част от националната политика за нови 

сгради за учениците. Получихме писмо от директора на ОУ „Свети Иван 

Рилски“, за това, че те остават в безтегловност за идеята за строеж на нова 

сграда на Пета езикова гимназия. Може ли да кажете какво ще се случи с 

тяхната сграда? Не са ли поставени в риск учениците от малцинствени 

групи? Доколкото знам такъв проблем има и в климатичното училище, тъй 

като и на нейното място ще се изгражда нова сграда.  

 

Лилия ХРИСТОВА 

Децата в ОУ „Свети Иван Рилски“ намаляват в следствие на 

събарянето на незаконните постройки в района и учениците в училището са 

деца от уязвими групи. Имаме още две училища с такава група деца в ОУ 

„Отец Паисий“ и СУ „Елин Пелин“, които имат огромни бази с физкултурен 

салон и много по-добри условия, но в момента и те не са в пълния си 

капацитет. ОУ „Отец Паисий“ е по-близкото училище и то разполага с 40 

помещения и е  в състояние да влеем всички ученици заедно с учителите. В 

ОУ „Отец Паисий“ има 200 ученика, които се разполагат на 200 дка, но няма 

други петна за строителство на училища. Ние гледаме от гледна точка на 

това всички ученици да минат на едносменен режим и това е един от 

основните ни приоритети. Първата ни грижа е за децата и за учителите, но 
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така или иначе там ще има много незаконни постройки. Ако не използваме 

финансирането по ОП „Региони в развитие“ много трудно ще бъде 

оптимизирането на образователната система. Получихме писмото и ще Ви 

отговорим, когато проведем втората среща и ще бъдете запознати. 

Климатично училище в първоначален вариант се смяташе, че трябваше да 

бъде съборено, но след втори оглед на архитектите се оказа, че училището 

има здрава основа и ще бъде реконструирано и модернизирано върху 

старата сграда, за да намалим разходите за неговото строителство. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Климатично училище ще бъде основно или начално училище? 

  

Лилия ХРИСТОВА 

Начално училище с предучилищни групи. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Наясно съм с проблема и писмото от директора изпратено до всички 

общински съветници. Аз си направих труда да разговарям с бивши 

настоящи учители на училище „Свети Иван Рилски“, както разговарях и с г-

жа Генова – началник на РУО, която ме увери, че ще получим становището 

на инспектората и те са категорично против закриването на това училище. 

Срамота е в годината, в която училището навършва 100години да го 

събаряме и 200 ученика не са никак малко. Тези ученици са от уязвими 

групи и за тях е изключително важно да ходят там, където са свикнали да 

ходят, тъй като родителите нямат възможност да ги придвижват по градския 

транспорт, за да ги водят в други училища. Вие знаете, че един ученик 

особено в началния и в основния курс на обучение е свикнал с един клас за 

него е трудно да се премести в друг клас и друга среда. Декарите на това 

училище са дарени от граждани на Варна, тогава когато никой от нас не е 

съществувал на този свят, за да има там основно училище. Престъпление е 

да се закрие едно училище, защото имало голям двор и парк. В община 

Варна мисля, че е останал все един общински парцел, който може да покрие 

нуждите на пета гимназия. Защо трябва да унищожаваме едно  училище? 5 

млн. лв. в бюджета за заделени за построяването на климатично училище и 

толкова за пета гимназия, но не трябва ли сумите да са различни? 

 

Лилия ХРИСТОВА 

Г-жо Николова относно становището на г-жа Генова преди да 

пристъпим към кандидатстване по този проект в разговор с нея и с колегите 

от дирекцията и тя каза, че подкрепя предложението, тъй като има места за 

тези деца в две други училища, където има прекрасни условия. Най-напред 

е необходимо да има решение от Общински съвет – Варна и след това г-жа 

Генова ще даде своето становище. Да припомня, че Първа езикова гимназия 

е подсторено на мястото на бившето ОУ „Хаджи Димитър“. Запитвала съм 
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и другите дирекции, че места за образователен център в този широк район 

няма. Транспорт за децата ще бъде осигурен до където е необходимо. Има 

процедура, която следва да я извървим докрай с решение на Общинския 

съвет. Сградите са стари и не им е правен ремонт, но нека минат всички 

процедури и разговори. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Каква е делегираната част на бюджета на функция „Образование“? 

Как стои въпроса с проектирането на математическа гимназия? 

 

Ани НИКОЛОВА 

Това са средствата по стандарти, които са за 2021 г. Освен това в 

държавно делегираната дейност се включват и преходните остатъци от 

9 736 000 лв. и прогнозните собствени приходи от 200 640 лв. или общо 

държавно делегираната дейност е 156 047 554 лв. 

 

Лилия ХРИСТОВА 

По проекта който работим за построяване на математическа гимназия 

за построяване на нови детски градини и училища бяхме подали и пета 

гимназия без да заем какви средства ще ни бъдат отпуснати от държавата. 

Стойността за тази гимназия без оборудването и без инфраструктурата към 

момента е между 30 млн. лв. и 35 млн. лв. При всички случаи ще търсим 

поетапно финансиране на математическата гимназия, включително и по 

оперативни програми. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Искам да приветствам усилията на дирекцията по отношение на 

оптимизацията на учебния процес, защото ние години наред финансираме 

маломерни паралелки. Тази оптимизация е един много сложен процес и се 

радвам, че разполагаме с толкова добри експерти. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до ПК „Финанси и бюджет“, а именно: 

 

ПК „Наука и образование” разгледа предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане 

на проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция 

„Образование”. 

  Комисията взе следното решение: 

  ПК „Наука и образование” дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2020 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 2021 г. 

/приложение 29/ в размер на 110 000 лв. 

 Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, 

ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно 

социално положение през 2021 г. /приложение 30/ в размер на 32 000 лв. 

 Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 

специалисти в Община Варна през 2021 г. - /приложение 31/ в размер на 81 

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

решение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 6; против - 2; въздържали се - 2. 

предложението се приема. 

 

         Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Мариета Бобева – 

ръководител на Регионален телевизионен център – Варна с рег. № 

ОС20000616ВН/19.10.2020 г. и № ОС20000616ВН-004ВН/21.01.2021 г., 

относно съвместна работа между дирекция „Образование и младежки 

дейности“ в Община Варна и Регионален телевизионен център –Варна.   

 

Давам думата на г-жа Мариета Бобева – ръководител на Регионален 

телевизионен център – Варна. 

 

Мариета БОБЕВА 

Запозна членовете на комисията с предложението на Регионален 

телевизионен център –Варна.   

 

Лилия ХРИСТОВА 

Подкрепяме работата на Регионален телевизионен център – Варна, 

тъй като работим коректно и делово с тях по всички наболели въпроси и 

постижения в образователната система. Средствата за Регионален 

телевизионен център – Варна са включени в програма „Младежки 

дейности“. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

          Колеги, предлагам да гласуваме, че ПК „Наука и образование” дава 

положително становище и препраща горецитираното предложение към ПК 

„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.   

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за – 10; против -0; въздържали се - 0. 

предложението се приема. 
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  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Р. Широков – 

управител на „Клиър Сенс“ с рег. № РД21002300ВН/02.02.2021 г., относно 

медийно отразяване на културни, образователни, спортни и други значими 

събития на Община Варна. 

Поканен е управителя на заседанието, както и му е изпратен линк за 

включване на днешното заседание. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

         Считам за грешно и порочно да бъдат финансирани медии за това, че 

те трябва да си вършат работата., т.е. говорим за частни медии. Докато 

работата на Регионален телевизионен център – Варна е обвързана с младежи 

и с деца, считам че не е логично да плащаме на частна медия. 

Предложението е неприемливо и искам да призова всички колеги да 

отхвърлим този тип финансиране на медиите, защото крайния ефект не е 

положителен. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Всяка медия може да направи своето предложение и има своя 

политика, но всяко предложение се разглежда индивидуално. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Виждаме, че няма присъствие от страна на човека, който е заявил 

нуждата си за финансиране от страна на община Варна, което е 

неуважително. Процедурното ми предложение е да не разглеждаме тази 

точка в момента. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

          Колеги, предлагам да гласуваме, че ПК „Наука и образование” дава 

положително становище и препраща горецитираното предложение към ПК 

„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.   

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 0; против - 6; въздържали се - 4. 

предложението не се приема. 

 

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/ 


