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ПРОТОКОЛ 

 

№ 5 

 

Днес 04.12.2020 г. от 12.00 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: г-жа Анна Николова – началник отдел към дирекция 

„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. № 

РД20022773ВН/25.11.2020 г., относно внедряване на модел „Едно към едно 

/1:1/ в девет общински училища в гр. Варна и осигуряване на средства за 

електронни устройства Chromebook /Хромбук/. 

2.  Разни. 

 

Резултати от поименното гласуване: 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. № РД20022773ВН/25.11.2020 г., относно внедряване на модел 

„Едно към едно /1:1/ в девет общински училища в гр. Варна и осигуряване 

на средства за електронни устройства Chromebook /Хромбук/. 



2 
 

 Давам думата на г-жа Анна Николова – началник отдел към дирекция 

„Образование и младежки дейности“. 

 

  Aнна НИКОЛОВА 

Запозна членовете на комисията с предложението на Кмета на 

Община Варна за модела „Едно към едно (1:1)“, който се въвежда в сферата 

на образованието в съответствие с  целите на Закона за предучилищното и 

училищното образование за създаване на интегрирана учебна среда от ново 

поколение в българските училища, която да подкрепи и поощри 

образователните иновации в обучението. Девет училища в Община Варна са 

заявили желание за внедряване на модела 1:1. Той ще обхваща 10 паралелки, 

268 ученици и 80 учители от ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Йордан Йовков“, 

ОУ „П.Славейков“, ОУ „Захари Стоянов“, СУ „Найден Геров“, ГПЧЕ „Йоан 

Екзарх“, МГ „Д-р Петър Берон“, І ЕГ, ІV ЕГ „Фр.Жолио Кюри“. Сумата, 

необходима за успешното стартиране на този модел, е 345 727 лв. и включва  

обучения на педагогическите кадри, осигуряване на  надеждни и сигурни 

устройства „Хромбук“ за учители и ученици и лицензи.  

 

 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. №  РД20022773ВН/25.11.2020 г., относно внедряване на модел 

„Едно към едно /1:1/ в девет общински училища в гр. Варна и осигуряване 

на средства за електронни устройства Chromebook /Хромбук/. 

  Комисията взе следното решение: 

  ПК „Наука и образование” дава положително становище и препраща 

към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.   

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от поименното гласуване: за – 10; против -0; въздържали 

се - 0. предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 12.20 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НО“ :                            ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

 

 ______/П/__________                                            _____/П/____________ 

  /Антоанета ЦВЕТКОВА/                                     /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


