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П Р О Т О К О Л № 3 / 04.09.2020 година 

Днес, 04.09.2020г., от 17.30 часа в ОУ „Христаки Павлович” град Дупница се 

проведе заседание на обществения съвет. 

Присъстват: Силвана Симеонова, Таня Таскова, Петър Сотиров,  Мария Атанасова,  

Роза Янева. 

На заседанието присъстваха  Антоанета Николова- директор и Гергана Рашева- зам. 

директор, учебна дейност. 

Отсъстващи: Тодор Петков 

Дневен ред: 

1. Съгласуване на предложение от директора на ОУ „Христаки Павлович” град 

Дупница на училищни учебни планове за 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. 

клас, 7. клас за учебната 2020/2021 година. 

2. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на училището през учебната 

2019/2020г. 

3. Обсъждане храненето на учениците. 

 4. Съгласуване отчет на средствата за първото шестмесечие на 2020г. 

 

По точка първа от дневния ред 

Антоанета Николова- директор на училището информира членовете на обществения 

съвет, че представените УУП са в съответствие с Наредба № 4 от 30 ноември 2015г., и 

утвърдените от министъра на образованието и науката типови учебни планове. 



 В учебните планове за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. клас са включени учебните предмети, 

седмичен и годишен брой на учебните часове. 

 Раздел А – задължителни учебни часове, раздел Б – избираеми учебни часове и 

раздел В- факултативни учебни часове. Съдържат и обяснителни бележки. Разработени са 

за една учебна година. 

Изказвания: 

Гергана Рашева- зам. директор, учебна дейност информира присъстващите, че в 

края на учебната 2019/2020 година учениците са подали заявления, в които са заявили 

желания за избираеми учебни часове. Декларациите са подписани от родителите и 

учениците. 

 Таня Таскова – съгласна съм да съгласуваме УУП щом като са взети под внимание 

желанията на учениците, а трябва да се има предвид и възможностите на училището. 

Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 1 

 На основание член 16, ал. 1, т.6 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети съгласува предложението от директора на ОУ 

„Христаки Павлович” град Дупница на училищни учебни планове за 1.клас, 2.клас, 3.клас, 

4 клас, 5.клас, 6.клас, 7.клас  за учебната 2020/2021 година. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

По точка втора от дневния ред  

 Антоанета Николова- директор запозна присъстващите с доклад за изпълнение на 

Стратегия за развитие на училището през учебната 2019/2020г. 

През учебната 2019/2020 година заложените цели в приоритетните направления 

бяха успешно реализирани. 

Изпълнени са дейности по следните раздели: 

Работа по национални програми;  Работа по проекти; Сътрудничество с ЦМЕДТ 

“Амалипе”; Материална и учебно-техническа база; Изпълнение на Стратегията за 

намаляване дела и преждевременно напусналите образователната система;  

 

 

Изказвания:  

Силвана Симеонова - Изказвам своята благодарност за упоритата и всеотдайна работа 

на колектива на училището. Тя пролича от представения доклад за изпълнение на 

Стратегията. Показаният успех от учениците е според възможностите им. Той зависи и от 

заинтересоваността на родителите. Когато сме заедно – учители и родители успехът на 

децата ни е гарантиран. 



Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 2 

 На основание чл.16, ал.1, т.1 от Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към училището приема отчета за изпълнение на 

Стратегията за развитие на училището за учебната 2019/2020г. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

По точка трета от дневния ред  

Антоанета Николова- директор запозна присъстващите с предложените оферти на 

училището за хранене на учениците през учебната 20202021г. 

Изказвания:  

Роза Янева – Родителите сме доволни от фирмата, която доставяше храна през миналата 

учебна година. Храната беше разнообразна и вкусна за децата, порциите бяха големи, 

затова  не искаме друга фирма. 

РЕШЕНИЕ № 3 

 На основание чл.16, ал.1, т.1 от Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към училището приема за учебната 2020/2021г. 

учениците да се хранят от фирма ЕТ „МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ – МЕЛ – ЕНИ ЛЕФТЕРОВ“ 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

По точка четвърта от дневния ред 

 Г-жа Николова – директор, запозна присъстващите с изпълнението на бюджет за 

първото шестмесечие на 2020г. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

РЕШЕНИЕ № 4 

Обществения съвет съгласува отчета за разходването на бюджета за първото шестмесечие 

на 2020г. 

Гласували: за – 5, против – няма, въздържали се – няма 

 



След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито в 

20.00 часа. 

 

 

 

Роза Янева 
Секретар 

 

 

Таня Таскова 

Председател 

 

 

 

 


