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ПРОТОКОЛ 

 

№ 9 

 

Днес 05.08.2021 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  

  Костадин Костадинов 

  Людмила Колева - Маринова 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

   

 Отсъстват:  Анелия Клисарова и   Димитър Чутурков. 

 

Присъстваха още: Антоанета Хинева – главен експерт „Училища“ към 

дирекция „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. № 

РД21013872ВН-001ВН/27.07.2021 г., относно актуализация на Списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 

2021/2022 г. 

    2. 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. № РД21013872ВН-001ВН/27.07.2021 г., относно актуализация на 
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Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за 

учебната 2021/2022 г. 

  

Давам думата на г-жа Антоанета Хинева – главен експерт към 

дирекция „Образование и младежки дейности“. 

 

Антоанета ХИНЕВА 

         Представи кратка информация по предложението на Кмета на 

Община Варна, относно включването на СУ „Димчо Дебелянов“ в Списъка 

на средищните детски градини и училища в Република България за 

учебната 2021/2022 година.   

  

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Благодаря на г-жа Хинева. 

 

 След проведени дебати по предложението на Кмета на Община Варна 

комисията взе следното решение. 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл. 53, ал. 2  и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование 

и чл. 3 от Постановление на Министерски съвет №128/29.06.2017 г. за 

определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски 

градини и училища и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21013872ВН-001ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна  реши: 

1. Да се запази статута на средищно училище на Средно училище 

“Димчо Дебелянов” за учебната 2021/2022 година; 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви мотивирано 

предложение до Министъра на образованието и науката за включване на 

Средно училище “Димчо Дебелянов” в Списъка на средищните детски 

градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година. 

 

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

предложението се приема. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

На територията на с. Звездица живеят 32 деца. Предлагам да се проучи 

възможността за обучение в селото на тези деца предвид факта, че е имало 

училище, което е закрито. Проверката за реално живеещите деца да бъде 

направена, чрез кметовете на населените места. 

 

След проведени дебати председателката на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 
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ПК „Наука и образование“ изисква общинската администрация да  

предостави обобщена информация, относно броя на децата подлежащи на 

задължително образование, които живеят в с. Звездица и с. Казашко на 

територията на Община Варна, с оглед вземане на решение за 

възстановяване на училище в съответното населено място, в срок до 

15.10.2021 г. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 14.30 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

      _____/П/________                                             _____/П/____________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ЕМИНОВА/ 


