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ПРОТОКОЛ 

 

№ 7 

 

Днес 11.05.2021 г. от 14.30 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 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

   

   Не се включи:  Костадин Костадинов 

 

 Включиха се още: Елена Кенарова – началник отдел към 

„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. № 

РД21001864ВН/27.01.2021 г., относно приемане на Стратегия за развитие 

на предучилищното и училищното образование в  Община Варна 2021 - 

2025 г. 

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

РД21008786ВН/26.04.2021 г., относно приемане на Годишен план на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Варна за 2021 г. 

3. Разглеждане на номинации за присъждане на Награда „Варна” в 

сферата на науката и висшето образование. 

          4. Разглеждане на номинации за присъждане на Награда „Варна” в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

5. Разни. 
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 Резултати от гласуването: за – 8; против -0; въздържали се -1., 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21001864ВН/27.01.2021 г., относно приемане на 

Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в  

Община Варна 2021 - 2025 г. 

 

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

„Образование и младежки дейности“. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Представи кратка информация за Стратегия за развитие на 

предучилищното и училищното образование в  Община Варна 2021 - 2025 г. 

  

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря на г-жа Кенарова. 

  Моля за Вашите мнения и становища. 

 

 Анелия КЛИСАРОВА 

 Уважаеми колеги Стратегия за развитие на предучилищното и 

училищното образование в  Община Варна 2021 - 2025 г. е изключително 

необходима. Мисля, че тя ще реши два сериозни въпроса на общинското 

здравеопазване за еднакво качество във всички варненски училища, за да 

няма наплив към определени училища, където кандидатстват много деца, 

след което обаче в други училища остават свободни бройки. Родителите не 

вярват, че децата във всяко училище ще получат качествено образование. 

Със стратегията ще решим и едносменния режим на обучение на 

учениците, което ще облекчи и децата и родителите и ще гарантира 

допълнително качество. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Разработката на стратегията е много сериозна и задълбочена дава 

различни разрези на системата на училищното образование. Това е една 

научна разработка, която е много добра основа за управленски решения, за 

оптимизиране на училищната мрежа за ефективно използване на сградния 

фонд за едносменен режим.  

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря Ви г-н Чутурков.  
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Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 

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

рег. № РД21001864ВН/27.01.2021 г., Общински съвет – Варна приема 

Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование на  

Община Варна 2021 - 2025 година, съгласно приложение към настоящото 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 1. 

предложението се приема. 

 

                                    ВТОРА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21008786ВН/26.04.2021 г., относно приемане на Годишен 

план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Варна за 2021 г. 

 

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

„Образование и младежки дейности“. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Представи кратка информация за Годишен план на дейностите за 

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

2021 г. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря на г-жа Кенарова. 

  

  Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Годишния план е подписан от Венцислава Генова, а тя в момента не е 

началник на Регионалното управление на образованието. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Годишния план е съгласуван в периода, когато Венцислава Генова е 

била началник на Регионалното управление на образованието. Всичко е   
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изчистено, тъй като имаме писма и кореспонденция, и всичко това е минало 

по надлежния ред. 

 

 Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

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

Закона за предучилищното и училищното образование, обн. в ДВ бр. 

79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016, изменен и допълнен в ДВ бр. 

82/18.09.2020 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21008786ВН/26.04.2021 г., Общински съвет – Варна приема Годишен 

план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Варна за 2021 г., съгласно приложение към настоящото 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 8; против -; въздържали се - 1 

предложението се приема. 

 

                             ТРЕТА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме номинациите за присъждане на 

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

 

Съгласно статута за Награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование се проведе заседание на Експертната комисия на 21 април 2021 

г., след което номинациите бяха публикувани в интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и във вестник „Труд“. Експертната комисия се 

определя със заповед на Кмета на Община Варна и в нея участват 

представители на Община Варна, Общински съвет – Варна и от всяка научна 

организация. Гласуването e тайно, въз основа на резултатите се определят 

номинираните с индивидуална и колективна награда в отделните области. 

  

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Уважаеми колеги искам да потвърдя, че бях участник в Експертната 

комисия, която работи много усърдно и сериозно. Всеки университет имаше 

възможност да представи своя кандидат. Мисля, че цялата експертна 

комисия и усърдната й работа и отговорността, както и с тайното гласуване 

избрахме най-достойните кандидати, които заслужават да бъдат удостоени 

с награда „Варна“. На останалите даваме възможност да кандидатстват и 
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следващата година за награда „Варна“. Аз ще подкрепя решението на 

експертната комисия за номинираните кандидати за награда „Варна“ в 

сферата на науката и висшето образование. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря на проф. Клисарова. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Експертните комисии, които правят предложенията са достатъчно 

авторитетни. Предлагам да зачетем тяхното мнение, за да не се получава 

като вчерашното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ да не 

уважат решението на журито, което е от изтъкнати творци и да бъде 

подменено по време на заседание след направено предложение. Нека да 

дадем възможност и да се вслушаме в мнението на експертите. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря Ви г-н Чутурков. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението за номинациите за 

присъждане на Награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование 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 2021 г., както следва: 

 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 

         доц. д-р Диана Радкова, дм – за изключителен принос в 

организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за цялостна 

научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на 

инфекциозните болести.   

     Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 

  УМБАЛ „Света Марина“ - Варна с изпълнителен директор проф. д-

р Силва Андонова - за изключителен професионализъм при организация 

и координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и 
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лечение на пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен 

регион на България.   

    Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

 

 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

      доц. д-р инж. Кристина Близнакова – за подготовката и 

ръководството на проекта PHENOMENO – единственият научен проект на 

Европейската комисия по конкурса RIZE, част от програма Хоризонт 2020, 

с координатор Българска организация Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов” – Варна, одобрен през 2020 г. 

      Предложение от Съюза на учените – Варна. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

  Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р 

Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект 

„Моделиране на водните потоци в изключителната икономическа зона на 

Република България в Черно море“. 

Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“. 

  

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

        доц. д-р Антон Грозданов – за монографичен труд „Правен режим на 

услугите в корабоплаването“ в два тома и за цялостен принос в 

организирането и осъществяването на учебната и научно-изследователската 

дейност в областта на морското право. 

  Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

 КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

       Изследователски екип от Катедра по икономика и управление на 

здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с 

ръководител доц. Мария Рохова – за представителството на България в 

Мрежата за мониторинг на здравните системи и политики и платформата за 

мониторинг на отговора на здравните системи с кризата с COVID-19 на 

Европейското бюро на Световната здравна организация, Европейската 

комисия и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. 

      Предложение от Съюза на учените – Варна. 
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IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

проф. д-р арх. Александър Слаев – за монографията му „Планиране на 

антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните права 

на собственост“. Постижения в научноизследователската дейност в 

областта на архитектурата, териториалното планиране и градоустройството, 

интегрирането й в преподавателската дейност за издигане на нивото на 

обучение по архитектура във ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

      КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Научен колектив с ръководител гл. ас. д-р мат. Николай Марков - 

за разработката „Иновационен метод за генериране на екологически чиста 

възобновяема енергия от бавнотечащи реки и морски течения“. 

      Предложение от Център по хидро- и аеродинамика – Варна. 

 

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

предложението се приема. 

 

                             ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

          Колеги, предлагам да разгледаме номинациите за присъждане на 

Награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

 

Съгласно статута за Награда „Варна” в системата на предучилищното 

и училищното образование се проведе заседание на Експертната комисия на 

22 април 2021 г., след което номинациите бяха публикувани в интернет 

страницата на Общински съвет – Варна и във вестник „24 часа“. В някои от 

областите отново нямаше предложения за номинации, тъй като колегите от 

дирекцията се бяха обърнали към директорите на детските градини, за да 

изпратят свои предложения за номинации. 

  

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

 Преди една година точно, когато приемахме тези кандидатури обърнах 

внимание че има области, в които няма номинации. Причината, тогава беше 

силната и страшна вълна на ковид, но трябва да се обърне внимание за да не 

се сучи догодина. В един момент номинациите а награда „Варна“ ще бъдат 
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обезсмисли. Препоръка към общинската администрация да проучат защо се 

случва това? 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

           За „Учител на годината” в областта на средното образование имаше 

две номинации доста силни в две различни области като едната учителка 

беше за чуждоезиково обучение, а другата в природните науки, но 

кандидатите имаха еднакъв брой положителни и отрицателни гласове. За 

това няма номиниран в тази област. Ако някой има претенции да го отправи 

в писмена форма. 

 

  Николай КАПИТАНОВ 

Следва да бъдат посочени и имената им. Вчера се случи така, че 

решението на Експертния съвет беше подменено от комисията. Не виждам 

причина ние да си кажем мнението за тези кандидатури. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

В сайта има секция награда „Варна“, където са качени всички 

предложения, както и решенията на експертните комисии. Експертната 

комисия се състои от представители от Регионалното управление на 

образованието, от дирекция „Образование и младежки дейности“ и на 

Общински съвет. Направете предложение за актуализация на статута. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

Нека да направим една неформална работна среща, за да обсъдим 

какво следва да се промени.  

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна 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 2021 г., както 

следва: 

 

І. „Ученик на годината” в областта  

на общообразователната подготовка 

 

Теодор Костов – ученик от XII „e“ клас в Математическа гимназия „Д-

р Петър Берон“ - Варна. 
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Ученик, който завършва средното си образование многократно 

надскочил регионалното и националното ниво в областта на обществените 

и природните науки. Отдаден на науката и олицетворява идеалите на МГ 

„Д-р Петър Берон“, вдъхновител на своите съученици. 

 

Александър Габровски – ученик от XII „з“ в Първа езикова гимназия 

– Варна.   

Ученик с богата душевност и ценностна система, личност с 

нестандартно мислене и интересно виждане за изкуството. Носител на 

многобройни национални стипендии, награди и отличия от регионални и 

национални участия. 

 

ІІ. „Ученик на годината” в областта  

на професионалната подготовка 

 

 Божидар Златанов – ученик от Х клас в Спортно училище „Георги 

Бенковски“ – Варна. 

        Отличен ученик и спортист, многократно класиран на призови места в 

европейски, държавни и регионални първенства. Постоянен и целеустремен 

в своята образователна и спортна подготовка, участник в училищни 

инициативи и мероприятия. 

 

ІІІ. „Учител на годината” в областта  

на предучилищното образование 

 

Мария Пенева - старши учител в Детска градина № 43 „Пинокио“ – 

Варна. 

          Педагог с отлична теоретична и практическа подготовка. Учител 

новатор в обучението от разстояние в електронна среда в условията на 

пандемия. Автор на учебни помагала и обучителни средства, на статии в 

научни издания и в националния печат. 

 

ІV. „Учител на годината” в областта  

на обслужващите звена 

Няма номинации. 

 

V.  „Учител на годината” в областта 

на основното образование 

Няма номинации. 

 

VI.  „Учител на годината” в областта 

на средното образование 

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

    на професионалната подготовка 

 

Крум Крумов – учител по лека атлетика в Спортно училище „Георги 

Бенковски“ – Варна. 

        Дългогодишен преподавател по спорт, който работи целенасочено и 

мотивиращо със своите ученици. Доказателство за неговите педагогически 

качества са многобройните върхови постижения на неговите възпитаници 

на международни и държавни първенства. 

 

VIII. „Колектив на годината” в областта  

    на предучилищното образование 

 

  Детска градина № 5 „Слънчо“ – Варна с директор Мария Узунова 

          Колектив с утвърден авторитет сред родители и общественост. Екип, 

който прилага нови интерактивни методи и средства в работата си с децата, 

STEM – практики, различни програми и проекти. Отличава се с 

многобройни партньорства с различни институции и организации, с 

инициативи и изяви на различни нива. 

 

 

ІХ. „Колектив на годината” в областта  

на основно училищно образование и обслужващи звена 

 

            Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен 

център – Варна с директор Лиляна Лазарова - Янева  

        Колектив, подпомагащ ежегодно развитието и социалната адаптация на 

над 1 000 деца със специални образователни потребности и на ресурсно 

подпомагане. Екип от професионалисти, всеотдаен в работата си, постоянно 

квалифициращ се и търсещ съвременни средства и методи за работа. 

Партньорството с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, 

специалност „Логопедия“, е доказателство за високия професионализъм на 

работещите в Логопедичния център – част от специалистите са хонорувани 

преподаватели с готовност да споделят опит и знания със студентите. 

 

 Х. „Колектив на годината” в областта  

на средно училищно образование и обслужващи звена 

 

 Средно училище „Гео Милев“ – Варна с директор Албена Павлова. 

           В училището работят педагогически специалисти с висока 

професионална подготовка, със стремеж за постоянно усъвършенстване и 

постигане на най-високо ниво в работата си с учениците. Екипът се 
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ръководи и работи в посока на изграждане на иновативна и стимулираща 

образователна среда, среда, ориентирана към ученика, неговите 

възможности и потенциал. Резултатите са видни чрез успеха на учениците 

чрез участието им в многобройни национални и международни програми и 

партньорства. В училището функционира клуб за учителско споделяне, 

където се обсъждат иновативни практики, казуси и възможности. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 15.15 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 ____/П/_________                                                  ______/П/___________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 


