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ПРОТОКОЛ 

 

№ 8 

 

Днес 10.06.2021 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 

  Костадин Костадинов 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

   

Включиха се още: Елена Кенарова – началник отдел към 

„Образование и младежки дейности“ 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 предложениe от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21011456ВН/04.06.2021 г., относно въвеждане на задължително 

предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на 

територията на община Варна от учебната 2021/2022 г. 

    2.  Разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21011456ВН/04.06.2021 г., относно въвеждане на 
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задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията 

на Община от учебната 2021/2022 г. 

  

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

„Образование и младежки дейности“. 

 

Елена КЕНАРОВА 

         Представи кратка информация за въвеждането на задължително 

предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на 

територията на община Варна от учебната 2021/2022 г. 

  

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря на г-жа Кенарова. 

 

 След проведени дебати по предложението на Кмета на Община Варна 

комисията взе следното решение. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал. 1 

и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 

връзка с §16 и §17 от преходните и заключителни разпоредби на  Закона за 

изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното 

образование и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21011456ВН/04.06.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните 

деца в детските градини на територията на община Варна от учебната 

2021/2022 г. 

 

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

предложението се приема. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 15.05 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 

      _____/П/________                                              ________/П/_________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 


